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INDICAÇÃO Nº 007/2021. 

Ementa: Sugere aquisição de área de terra e a construção de barracões 

“tipo incubadora” para implantação de um novo Parque 
Industrial.  

 
     

Senhor Presidente: 
 

 
               O Vereador que a presente subscreve, após deliberação 

regimental do Plenário, seja encaminhada cópia da presente ao Prefeito 
Municipal, solicitando estudos do setor competente da Municipalidade, 

visando a aquisição de uma área de terra, para instalação de um novo 
Parque Industrial, incentivando assim os empresários a investirem ainda 

mais no nosso Município, bem como prevenindo-se antecipadamente, 
quando se esgotarem os recursos dos royalties da Itaipu.   

               JUSTIFICATIVA: Como no Município existem muitas 

empresas pequenas funcionando até mesmo dentro de áreas 
residenciais. Temos vários exemplos de atividades, especialmente os 

Prestadores de Serviços que trabalham para seu próprio sustento, bem 
como as pequenas indústrias e similares. Temos algumas atividades 

muitas vezes desobedecendo até mesmo o Plano Diretor do Município, 
provocando barulho e poluentes as vizinhanças. 

               Com essa iniciativa, pede-se à Secretaria Municipal de 
Industria, Comercio, Turismo e Desenvolvimento Econômico, com 

intermédio do Prefeito Municipal, que se faça a aquisição de uma área 
de terra e se construa barracões “tipo incubadoras” para abrigar os 

microempreendedores. 
               Sugere-se que sejam construídas o mais próximo possível ao 

centro da cidade para microempreendedores individuais e 
microempresas, para viabilizar as atividades desses empresários. 

               Pede-se que a Administração Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Industria estude essa possibilidade e faça um projeto dessa 
natureza e que, dentro do possível, seja instalado esse parque industrial 

para incentivar e abrigar adequadamente essas pequenas empresas que 
tanto geram emprego e fortalecem a nossa economia. 

         Nestes Termos 
                 Pede Deferimento 

                 Sala de Sessões, 19 de fevereiro de   2021. 
 

JONATAN FERNANDES 
VEREADOR 
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