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CT 482/2016 

 
 

Foz do Iguaçu, 10 de Agosto de 2016 
 
 
Prezado Senhor 
Roni Carlos Temp 
Presidente do CODEFOZ 
 
 

Prezado Senhor, 
 
 

Encaminhamos abaixo as propostas da ACIFI para a Carta Compromisso 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CODEFOZ, a ser 
entregue aos candidatos à Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu: 

 
Desburocratização 
Adesão à REDESIM em todos os processos que envolvem a abertura e 

alterações de empresas. 
 
Ações no sentido de agilizar os processos que envolvem abertura de 

novos negócios, como exemplo o alvará provisório e dar  maior transparência e 
divulgação através dos portais do município dos números que envolvem a 
atividade empresarial em nossa cidade. 

 
Apoio à Casa do Empreendedor, para que a liberação dos alvarás do MEI 

seja feita em no máximo em 03 dias. 
 
Objetivo: Que a abertura de novos negócios e ações de empreendedores 

do município não fiquem travadas na burocracia. Que o município desempenhe 
ações no sentido de agilizar os processos e incentivar novos investimentos, 
bem como apoio aos empresários atuais. 

 
Elaboração de Plano Anual de Compras  
Que o município de Foz do Iguaçu, envolvendo todas as Secretarias, 

apresente um plano anual de compras. 
Isso facilitará a gestão das compras do município, exigirá planejamento, 

dará maior transparência, e facilitará que as empresas de Foz do Iguaçu, 
especialmente as médias e pequenas, possam se planejar para vender ao 
município, conhecendo antecipadamente as necessidades. 

 
OBS: As duas ações acima também representam a demanda do Comitê 

Gestor da Micro e Pequena Empresa do município de Foz do Iguaçu. 
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Além dessas ações destacamos ainda: 
 
Contingente do Corpo de Bombeiros 
Compromisso em solicitar ao Governo do Estado um número maior de 

oficiais para o grupamento do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu, com o 
objetivo de criar um grupo fixo e dedicado às análises de projetos de 
prevenção contra incêndio, para atender a demanda do nosso município. 

  
Observatório Social de Foz do Iguaçu 
Compromisso de apoio e abertura ao Trabalho do Observatório Social 

especialmente nas ações de acompanhamento da aplicação dos recursos 
públicos e nas ações de cidadania fiscal. 

 
Garantioste – Sociedade Garantidora de Crédito do Oeste do Paraná 
Apoio e aporte de recursos para o Fundo Garantidor de Crédito da 

Garantioeste, com o objetivo de fomentar e facilitar o crédito orientado e 
sustentável às micro e pequenas empresas de Foz do Iguaçu. 

 
Certos de podermos contar com vossa acolhida, reiteramos préstimos de 

elevada estima e consideração. 
 
Atenciosamente, 

 

Leandro Teixeira Costa 

Presidente  

 

 

 

Faisal Ismail 

Presidente do Conselho Superior Deliberativo 


