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2.2
GESTÃO SOCIOECONÔMICA
Para a EQUIPE DE APOIO PARA O GRUPO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
INCLUSÃO SOCIAL, a Política Municipal voltada ao desenvolvimento econômico
terá ação contínua no aumento das oportunidades de trabalho, garantindo o
desenvolvimento social e em conseqüência a melhoria da qualidade de vida da
população.



promover ações vinculadas diretamente a mecanismos que levem a criação
de emprego e geração de renda;



apoiar ações da iniciativa privada que visem o crescimento econômico.



viabilizar ações como instrumento para melhorar a infra-estrutura necessária ao
desenvolvimento econômico;



desenvolver as potencialidades locais;



aperfeiçoar os programas para o crescimento da produção artesanal;



disponibilizar os serviços públicos, quando necessários na implantação de
novos empreendimentos econômicos;



adotar políticas fiscais garantindo maior arrecadação para aplicação no
favorecimento da redução das desigualdades sociais.

PROGRAMA DE INDUSTRIALIZAÇÃO



aprimoramento e incremento dos incentivos do Prodesi com a criação de
novos mecanismos e fortalecimento das atividades econômicas, com ênfase
ao setor tecnológico;



implantação de infra estrutura básica do Distrito Industrial:
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galerias, pavimentação, rede de iluminação pública e de energia;



elétrica de alta e baixa tensão e rede de água potável;



ampliação do Distrito Industrial e zonas de Industrias com aquisição de
novas áreas.

PROGRAMA DE FOMENTO DO COMÉRCIO



adaptação de incentivos para a nova realidade do setor, considerando,
investimento e criação de novas oportunidades de trabalho.

INCREMENTO DAS ATIVIDADES AÉREAS



aeroporto Santana;



reativação do sistema de balizamento noturno e de rádio para maior
segurança, reclassificação do aeroporto e viabilização de linhas de vôos
comerciais regulares;



normatizar o zoneamento e uso do solo na zona de proteção aero-portuária;



novo aeroporto (Taquari) – implantação do aeroporto de cargas e passageiros
do taquari com recursos federais, estaduais e municipais.

PÓLO DE CONFECÇÕES



implantação de desenvolvimento e fortalecimento.
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