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Indicação N. 45/2022 

ASSUNTO: Criação do Departamento de desenvolvimento industrial e 

comercial. 

Autor: Cristiano Leonel Barbosa e Sidney Carlos Gonçalves 

Destinatário: Prefeitura de Guzolândia. 

Indico à Excelentíssima Mesa Diretora, que seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o que segue: 

O Vereador que esta subscreve, indica ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito que analise a possibilidade de criar um departamento 

voltado para o desenvolvimento industrial e comercial. 

JUSTIFICATIVA: 

Excelentíssimo senhor Prefeito, aproveitando que nossa cidade 

possui um parque industrial e carece de postos de emprego, penso ser 

de interesse público a criação de um departamento para trazer indústria 

e comércio para nossa cidade. 

Referido departamento teria como atribuição, que faz como 

simples sugestão tendo em vista que cabe ao Senhor Prefeito a 

organização administrativa: 

1 - estabelecer e implantar uma política econômica municipal relacionada 

com o desenvolvimento da indústria, visando também a expansão do 

comércio; 

II- adotar medidas para estimular e incentivar o desenvolvimento de 
empreendimentos empresariais no município; 

III- prestar orientação econômica e financeira às empresas de pequeno 
e médio porte; 

IV- prestar apoio técnico à pequena e média empresa; 

V- desenvolver, propor e operacionalizar planos de infraestrutura 
tecnológica, energética e de comunicação no Município; 
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VI- desenvolver, propor e operacionalizar planos de capacitação 
empresarial e profissional, destinados a empreendedores e à mão de 
obra; 

VII- fomentar, através de convênios e parcerias com os Governos 
Federal e Estadual, o acesso ao crédito para o micro e pequeno 
empresário; 

VIII- levantar, manter atualizada e concentrar todas as informações 
sócio-econômicas do Município; 

IX- coordenar os trabalhos do Conselho Municipal de Desenvolvimento; 

X- coordenar as atividades do Banco do Povo em convênio com o 
Estado; 

XI- executar outras atividades correlatas, por determinação do prefeito. 

Tendo a certeza que Nosso Prefeito se sensibilizará, mais uma 

vez, e atenderá essa indicação, antecipamos nossos agradecimentos. 

Atenciosamente, 

Vereador Apoiador 

')JÇL. Cristiano Leon B r osa 

Plenário Vereador Gregório José do Prado, 

Guzolândia, 23 de agosto de 2022. 


