CÂMARA
DE COLOMBO
Indicação N° 16/2019

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, submete á apreciação da
Câmara Municipal de Colombo a seguinte proposição:
Destinatário: Secretaria de Governo

Assunto
Estudos para viabilizar implantação de uma
incubadora de empresas e projetos sociais no
Município de Colombo
Justificativa
A proposição de ideias inovadoras, capazes de ser um diferencial e causar impacto
positivo nas comunidades é característica do povo brasileiro. Como não poderia ser
diferente, em nosso município podemos perceber inúmeras pessoas iniciando
projetos sociais ou negócios próprios, com o objetivo de melhorar sua comunidade
através de seus produtos e serviços.
No entanto, os negócios próprios e projetos sociais esbarram muitas vezes na falta
de estrutura para atravessar o momento de amadurecimento e consolidação da
atividade, que geralmente são acompanhadas de implicações legais, técnicas e
financeiras. Com isso, muitos projetos acabam sendo paralisados logo nos dois
primeiros anos de atividades.
Com o amparo da Prefeitura Municipal através de uma Incubadora, estes projetos
podem encontrar exatamente esta fonte de orientação e adequação das propostas
e do planejamento, para que eles se tornem capazes de captar e ou gerar seus
próprios recursos, dentro da legalidade e beneficiando a toda a comunidade.
O auxílio com espaço e apoio institucional para a prática do empreendedorismo se
dá devido a necessidade do desenvolvimento da economia local e do incentivo aos
empreendedores, que trazem inúmeros benefícios ao município, como
movimentação da economia e aumento da arrecadação tributária municipal,
conforme vão sendo gerados novos negócios.
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Esta nova forma de pensar a geração de renda, contribui também para a promoção
da cidadania aos envolvidos, com interação social e melhoria das políticas de
geração de trabalho e combate à pobreza.
Convictos da importância da presente iniciativa, esperamos o estudo para a adesão
do projeto proposto
Colombo, 12 de fevereiro de 2019.

Anderson Ferreira da Silva (Anderson Prego)
Vereador
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