Formulário de Requisitos do Projeto / Práticas e Ações Regionais

Nome do Projeto:

Prêmio Industrial do Ano

Preparado por:

Sergio Pepino – Diretor Titular

Cliente:

Empresas associadas do município de São Carlos

Iniciado em:

19 de novembro de 1975

Concluído em:

Prêmio anual

Histórico do Projeto

Prêmio Industrial do Ano
A Lei Municipal Nº 7.517 de 19 de novembro de 1975 instituiu o “Dia da Indústria” no Município de
São Carlos. É entregue ao “Industrial Escolhido do Ano”, em Sessão Solene, uma medalha em
ouro com o brasão do Município de São Carlos. A homenagem realizada pela Câmara Municipal de
São Carlos, com a presença de empresários, autoridades, amigos e familiares, seguida de jantar.
Objetivos do Projeto
•

Homenagear os industriais do município de São Carlos que mais tenham se destacado em
suas atividades, contribuindo de forma notável pra o desenvolvimento econômico e social da
comunidade, seja possuidor de exemplar probidade profissional e familiar, bem como pela
sua conduta eminentemente humana no relacionamento de trabalho, seja merecedor de
respeito e da admiração coletiva.

Descrição Passo a Passo
•

Caberá aos Diretores da Diretoria Regional de São Carlos, do Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo e todos os associados dessa Regional, conjuntamente com o Diretor
Local do SESI – CAT “Dr. Ernesto Pereira Lopes” e o Diretor da Escola SENAI “Prof. Antônio
Adolpho Lobbe”, escolherem através de voto secreto, seguindo um regulamento, um
industrial associado

•

A indicação do homenageado é feita, até o último dia do mês de abril de cada exercício,
por meio de ofício à Presidência do Legislativo

•

Já foram homenageados 30 industriais desde 1976

•

Essa comemoração é a mais importante da Regional do CIESP em São Carlos.

1 - Poderão ser considerados tanto trabalhos internos (reuniões, site, cursos e outros), como trabalhos externos.
2 - O formulário é individual para cada ação e sugerimos colocar as 5 (cinco) ações principais.

