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ATA N ° 001/2017 

Aos dezessete dias do mês de março, nas dependências da Gerência de 

Desenvolvimento Econômico, situada na Avenida Campo Grande, 661, na cidade de 

Naviraí – MS foi realizada a reunião da Comissão Municipal de Indústria e Comércio 

representado pelo Gerente de Núcleo da Indústria e Comércio Fernando Tadashi 

Kamitani, na qual se fizeram presentes diversos empresários e representantes do 

SEBRAE, SENAI e SENAC. Fernando agradeceu a presença de todos dando 

abertura aos trabalhos. Fernando citou a Importância da criação desta comissão para 

dar apoio aos empresários do Município. O colaborador do SENAI falou da 

importância da orientação junto aos empresários antes da instalação das empresas, 

em relação a Legislação, documentação necessária. Foi citada também a dificuldade 

em encontrar mão de obra qualificada, a dificuldade de se trabalhar com o jovem, a 

importância da estrutura física dos empreendimentos, tem que haver normas, as 

construções serem padronizadas. Foi salientado dar mais prioridade para o 

consumidor, o que ele come, quantos ele gasta, quais os seus gostos. Pensar em 

ações para melhor atender e suprir as necessidades do consumidor, pensar de forma 

estratégica. Fazer levantamentos dos potenciais da cidade, criar formas (eventos) 

para fazer o circular o dinheiro do consumidor. A colaboradora do SEBRAE indagou 

qual a real finalidade da Comissão; o Gerente de Núcleo Fernando falou da 

importância da proximidade com os empresários, saber quais as dificuldades de 

quem já está trabalhando o que pode ser feito para melhorar, crescer e manter. 

Convidar o CIAT para fazer parte das reuniões da Comissão. As reuniões serão 

realizadas no início de cada mês, a partir das 13h30min . A Comissão será composta 

pelos seguintes membros: Gerência de Desenvolvimento Econômico – Fernando 

Tadashi Kamitani. Sueli de Freitas Pereira, Priscila Volpato Nascimbeni, SEBRAE – 

Cristina Horst Pereira, JBS Couros – Edson Giesch, SENAC – Priscila Mello, SENAI 

– Rodrigo Bastos, Comércio Varejista – Paulo José Schimitz, Perpétua Café Brechó –  
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Isa Monteiro, BPW – Estela Prieto, ACEN – Antônio Fransual Macedo Moreira, BPW 

– Maria Estela Morelli, Comerciante – Luiz de Lima. Nada  

mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Priscila 

Volpato Nascimbeni, e pelos demais membros. 

 
Priscila Volpato Nascimbeni _____________________________________________ 
 
Sueli de Freitas Pereira_________________________________________________ 
 
Fernando Tadashi Kamitani______________________________________________ 
 
Cristina Horst Pereira___________________________________________________ 
 
Edson Giesch_________________________________________________________ 
 
Priscila Mello_________________________________________________________ 
 
Rodrigo Bastos_______________________________________________________ 
 
Paulo José Schimitz___________________________________________________ 
 
Isa Monteiro__________________________________________________________ 
 
Estela Prieto__________________________________________________________ 
 
Antonio Fransual Macedo Moreira_________________________________________ 
 
Maria Estela Morelli____________________________________________________ 
 
Luiz de Lima__________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


