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ATA N ° 002/2017 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio, 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 Desenvolvimento Econômico Fernando Tadashi 

Kamitani, na qual se fizeram presentes diversos empresários. Fernando agradeceu a 

presença de todos dando abertura aos trabalhos. Foi citado, pela colaboradora do 

SEBRAE, os Projetos Setoriais, gastronomia, varejo/moda e metal/mecânica, sendo 

realizadas ações específicas. Fernando citou a dificuldade em reunir os 

representantes dos setores, pois os mesmos estão perdendo a motivação devido a 

crise. Segundo representante da ACEN, deveria haver mobilização da Prefeitura para 

a criação de locais de estacionamento, para diminuir o fluxo de automóveis no centro 

comercial. A colaboradora Estela, falou sobre a Guarda Mirim, para os alunos 

fazerem a conscientização dos motoristas em relação ao estacionamento no centro 

da cidade. O comércio tem que ser preparado para os pedestres e não para os 

carros. Fazer convite para o Núcleo de Trânsito e Planejamento Urbano, para ser 

discutido a mobilidade urbana. É extremamente importante o conhecimento sobre o 

Plano Diretor e o Conselho das Cidades. Fernando expôs a idéia da Feira de Flores, 

em parceria com o SEBRAE, fazendo um levantamento de quantos produtores, quem 

virá expor e o que irá ser exposto. 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 _____________________________________________ 
 
Antonio Fransual Macedo Moreira________________________________________  
 
Fernando Tadashi Kamitani______________________________________________ 
 
Cristina Horst Pereira___________________________________________________ 
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Maria Estela Prieto_________________________________________ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


