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CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

REQUERIMENTO N.° 04/2021 

Exmo. Sr. 
EDMUNDO VIER 
DD. Presidente da Câmara Municipal 

O Vereador que o presente subscreve, vem respeitosamente e com base ao que 
dispõe o Artigo 19, incisos XIII e XXI, da Lei Orgânica Municipal, e os Artigos 223, inciso VIII, e 
309, inciso III, do Regimento Interno desta Casa de Leis, Requerer, após ouvido o Soberano 
Plenário, o envio de expediente ao Prefeito Municipal solicitando a seguinte informação: 

"Se existe ou está em andamento algum programa de apoio aos pequenos 
empresários do município, em relação à implantação de um Parque Industrial ou a 
construção de barracões industriais, considerando a existência da Lei Municipal n.° 
753/2014 que Institui o Programa de Desenvolvimento Econômico de Inácio Martins 
(PRODEIM)". 

JUSTIFICATIVA 

A Lei Municipal n.° 753/2014 estabeleceu várias ações a serem tomadas pelo Executivo 
Municipal visando o apoio ao desenvolvimento das pequenas indústrias existentes no município, 
conforme descreve já em seu Artigo 1.° - "Fica instituído o Programa de Desenvolvimento 
Econômico de Inácio Martins - PRODEIM, objetivando estimular, incrementar e diversificar a 
atividade econômica e, por consequência, fomentar a geração e manutenção de renda e 
empregos diretos e indiretos". 

É do conhecimento desse vereador que na gestão anterior houve uma iniciativa da 
Gestão Municipal e do Poder Legislativo que junto a alguns pequenos empresários locais 
iniciaram as tratativas sobre o apoio a esses empresários, na tentativa de usar uma área do 
município para a implantação de um parque industrial, tentativa essa que não obteve sucesso. 
Como já estamos em uma nova gestão e até o momento não observa-se nenhuma ação do 
Executivo Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, 
Serviços, Artesanato e Turismo, nesse sentido é que solicito tais informações, considerando a 
necessidade de se apoiar esses pequenos empresários visando o incremento na geração de 
renda como também o aumento no número de empregos, tão necessários à população. 

Nestes termos, pede deferimento. 

ara Municipal de Inácio Martins, em 07 de junho de 2021. 

APROVADO 
Sessão do Dia c:A. / CG  /222á 
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MARINO KUTIANSKI 
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Vereador 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 
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