CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
CASA DE LEIS VEREADOR POLYBIO JUSTINO GARCIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INDICAÇÃO Nº 98/2021
AUTOR: VEREADOR LUÍS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade com as normas
regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que
encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Natan de Paula Dias,
Prefeito Municipal, solicitando gestões no sentido de adquirir uma área de terras
para atender a classe de Microempreendedor Individual- MEI, de nosso
Município.
JUSTIFICATIVA
Alguns gestores públicos passados tiveram a visão de que nosso
Município poderia se tornar em um pólo industrial e envidaram todos os esforços
para que tal ideia se tornasse uma realidade. Fato é que atualmente ocupamos lugar
de destaque no setor industrial dentro do cenário estadual. Graças ao empenho dos
administradores quatro distritos industriais abrigam várias empresas, que entenderam
as vantagens de se instalar neste Município.
Dentro deste contexto encontramos outra classe, que também
merece o apoio do poder público para sobreviver, especialmente nos momentos de
crise como nos dias atuais. Estamos falando do Microempreendedor Individual, que
desde o início de seu empreendimento não recebe nenhum benefício para fomentar
o negócio, nem mesmo a doação de área para a instalação. Entendo que a viabilização
de uma área de terras para a criação de um distrito industrial poderia beneficiar
aqueles que têm interesse em ampliar o seu negócio; atender novos empreendedores
e possibilitar que determinadas pequenas empresas, que atualmente tem localização
dentro da cidade, possam transferir para um local apropriado.
Espero que este pedido seja atendido para beneficiar a classe
dos pequenos empresários de nosso Município.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do
Taboado - MS, 29 de março de 2021.
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