
Concede  diploma  de  honra  ao  mérito  à
empresa  Helija  Organização  Contábil  e  dá
outras providências.

Art. 1º Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito à empresa

Helija Organização Contábil, em razão da comemoração dos seus 54 anos de

fundação.

Art.  2°  A entrega  da  referida  honraria  dar-se-á  em Sessão

Solene na Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pela

Presidência da Mesa Diretora.

Art.  3°  As  despesas  decorrentes  da  execução  do  presente

Decreto  Legislativo  correrão  por  conta  da  verba  própria  consignada  em

orçamento vigente.

Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

publicação.

Jaboticabal, 19 de outubro de 2021.

VAL BARBIERI

Vereadora - PRTB 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores,

Fundada  em outubro  de  1967 por  Antonio  Calos  Ijanc’,  era

primeiramente conhecida como Escritório ACI e teve como primeira sede à

Praça Joaquim Batista. Passado alguns anos e com o aumento da carteira de

clientes foi  necessário a mudança para outro endereço e a contratação de

mais funcionários. 

Pioneiro  na  implantação  de  sistemas  informatizados  o

escritório  sempre  buscou  a  inovação  assim  como  investe  diretamente  nos

funcionários com cursos e treinamentos focados sempre na melhoria contínua.

A Helija – Organização Contábil soma experiências na atuação contábil, fiscal,

tributária, trabalhista e societária,  resultando em uma prestação de serviços

mais eficiente. 

E  isso  sempre  com  constantes  melhorias  nos  sistemas  e

investimentos  em  tecnologias  avançadas  com  controles  eficazes  de

gerenciamento  e  software  totalmente  integrados  de  última  geração,

proporcionando um serviço rápido e seguro. 

A empresa de propriedade de Antonio Carlos Ijanc’ e Helena

Maria da Silva Ijanc’ conta hoje com 61 colaboradores diretos atuando não só

na  cidade  de  Jaboticabal  como  em  diversas  cidades  da  nossa  região,

prestando um serviço de excelência a todos os seus clientes. 

Ademais,  a  empresa  tem  sempre  contribuído  para  com  as

causas sociais em nossa cidade, sobretudo à causa animal,  o que torna a

empresa digna de tal honra, pelo reconhecimento da responsabilidade social

assumida por seus dirigentes.

Jaboticabal, 19 de outubro de 2021.

VAL BARBIERI
Vereadora - PRTB 
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