CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
RODRIGO DOS SANTOS JABUR, Vereador abaixo
assinado, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,

CONSIDERANDO que o Município de Porecatu,
dada a sua vocação agro-industrial precisa estabelecer, de
forma efetiva e o mais rápido possível, políticas industrial e
tecnológica, sem as quais estará fadado à inércia e ao
“encolhimento” econômico, com os graves prejuízos à sociedade
daí decorrentes;
CONSIDERANDO que a política industrial
deve estar focada na melhoria das condições de infraestrutura, com a definição de ações regionais e que, para ser
eficiente, deve considerar as vocações e diferenças econômicas
entre os municípios da região;
CONSIDERANDO ser importante materializar
uma proposta consistente que, uma vez implantada, resulte na
efetiva oferta de empregos, em maiores investimentos na área
industrial, e em melhores condições para novas empresas que
queiram instalar-se no Município;
CONSIDERANDO que essa proposta efetiva
deve considerar investimentos na criação e desenvolvimento de
cursos profissionalizantes, voltados especialmente aos jovens
e visando a qualificação de mão-de-obra;
CONSIDERANDO
que
deve
haver
ação
afirmativa que conduza à melhor qualificação das empresas e
dos empregados, o que resultará em ponderáveis benefícios,
inclusive aos cofres públicos, pela melhoria substancial da
arrecadação;

Apresenta
à
judiciosa
Colenda Câmara de Vereadores, a seguinte

apreciação
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da

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
INDICAÇÃO Nº 25/2016
SUGERE ao Senhor Prefeito estudo no
sentido de buscar meios para implantar política industrial e
tecnológica, objetivando especialmente: 1) A melhoria das
condições e ampliação dos benefícios destinados a empresas
instaladas e que queiram instalar-se em Porecatu; 2) Maiores
investimentos nos parques industriais, inclusive com a
construção de barracões; 3) A criação de diversos cursos
profissionalizantes, para qualificação de mão-de-obra.
Certo do acatamento da presente
nobres Edis, apresenta aos pares suas homenagens.

pelos

Sala das Sessões, 15 de junho 2016.

RODRIGO DOS SANTOS JABUR
VEREADOR
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