
Relatório de Reunião

Reunião Núcleo de Comércio Exterior

Número: 14/2017

Início: 27/09/2017 - 13:30:00

Fim: 27/09/2017 - 14:30:00

Local: Acim

 - 13:30:00 às 13:40:00 - Site Núcleo

Definido pelos nucleados, adiar a escolha da empresa responsável por realizar a criação do site, tendo em vista que foi sugerido incluir as informações das empresas no site
da Associação.

A consultora Débora, ficou responsável de informar o núcleo sobre esta possibilidade, na próxima reunião.

 - 13:40:00 às 13:50:00 - Empresas atuantes nas atividades portuárias

O núcleo solicitou à representante da Prefeitura Municipal de Imbituba - PMI, presente, que estenda o convite ao Secretário da Fazenda Jari Dalbosco, para participar da
próxima reunião.

O objetivo, é que o mesmo possa apresentar ao núcleo, a atual situação de empresas que atuam na cidade, mesmo obtendo CNPJ em outra cidade, o assunto se torna
relevante, pois a preocupação, se atribui a não criação de empregos e arrecadação de impostos.

 - 13:50:00 às 14:20:00 - Encontro de Negócios

O coordenador Jorge, explanou sobre a ideia de elaborar um encontro de negócios, para apresentação das empresas do núcleo à convidados externos.

O objetivo é apresentar o desenvolvimento das empresas do núcleo além de  incluir a apresentação da Santos Brasil, informando sobre  a linha de contêineres da Ásia. 

Ficou definido que o encontro será realizado no mês de novembro, com data e horário a definir na próxima reunião. 

 - 14:20:00 às 14:30:00 - Palavra livre

O coordenador Jorge, agradeceu a presença de Bruno, representante da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, em Imbituba.
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A Antaq, é uma autarquia especial, com autonomia administrativa e funcional, vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República do Brasil. Ela é responsável pela
regulamentação, controle tarifário, estudo e desenvolvimento do transporte aquaviário no Brasil.

Bruno agradeceu o convite do núcleo, se colocando a disposição, para esclarecer dúvidas que possam surgir. O mesmo, informou que está trabalhando no Porto de  Imbituba
a muitos anos e que vem acompanhando o desenvolver das atividades portuárias. 

Mencionou o quanto é importante a existência do núcleo, para fortalecimento e crescimento do porto, finalizando, informou que dentro da lei, fará sempre o possível para
auxiliar as empresas. 
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