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PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL: NOVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO Prefeitura
de I?na e Sebrae estudam propostas para diversificar a economia e, consequentemente, gerar mais
renda e emprego no munic?pio
Identificar novas oportunidades de mercado, com diversifica??o da economia e,
consequentemente, gerar mais renda e emprego. Esses s?o os objetivos do Plano de
Desenvolvimento Local que est? sendo produzido pela Prefeitura de I?na e o Sebrae, com previs?o
de ser lan?ado at? o final de mar?o. E para dar continuidade a este importante projeto, no dia 12 de
fevereiro, servidores de diversas secretarias estiveram reunidos com consultores para tra?ar os
pr?ximos passos: atualizar a Lei Geral do Munic?pio e promover capacita?es de
empreendedorismo.
J? foram realizadas reuni?es com microempreendedores, empres?rios, representantes de
sindicatos e de cooperativas, secret?rios municipais, e agentes do Nossocr?dito para debater a?es
e reunir dados estat?sticos do munic?pio acerca do perfil do com?rcio e da ind?stria local para dar
andamento ao Plano.
?Este m?s fizemos essa reuni?o de mobiliza??o com os servidores. O pr?ximo passo ? a
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capacita??o deles, a realiza??o de trabalhos de consultoria, e a atualiza??o da Lei Geral Municipal.
Vamos identificar o que ? poss?vel para promover a diversifica??o da economia local e preparar o
ambiente de neg?cios do munic?pio?, explicou o analista de Pol?ticas P?blicas do Sebrae, Evair
Cegueto Junior.
De acordo com a servidora do setor de Tributa??o da Prefeitura, Euzani de Castro Sabino, em
paralelo ao Plano j? est?o sendo realizados atendimentos de orienta??o aos microempreendedores
ou pequenos empres?rios que buscam regularizar seus neg?cios.
?? importante que o empreendedor se identifique, em especial o que ainda n?o est? registrado na
Prefeitura, pois ele precisa se cadastrar como microempreendedor e se adequar ?s normas da
Vigil?ncia, se for o caso. Estamos fazendo uma reformula??o na Lei Geral tamb?m para atender a
essas pessoas?, explicou Euzani.
E os interessados em regularizar sua situa??o como microempreendedor individual ou
microempres?rio podem procurar a Prefeitura de I?na para obter mais informa?es.
Educa??o
O Plano de Desenvolvimento Local de I?na tamb?m conta com uma importante ferramenta: o
empreendedorismo na forma??o escolar. A Secretaria de Educa??o, tamb?m em parceria com o
Sebrae, desde 2013 desenvolve o projeto Jovens Empreendedores ? Primeiros Passos, com alunos
de 7 a 14 anos de idade que cursam o n?vel fundamental.
?N?s trabalhamos as v?rias ?reas do empreendedorismo com os alunos aplicando exerc?cios
te?ricos e pr?ticos, com a ajuda do material did?tico fornecido pelo Sebrae. E cada conhecimento
adquirido por eles ? muito importante, pois s?o passados para os pais e amigos?, comentou a
coordenadora do projeto em I?na, J?nia Moreira.
Clique na imagem e confira as fotos do evento:
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https://iuna.es.gov.br/video/2015/02/reuniao-plano-de-desenvolvimento-local.html
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