Nova Mutum/MT, 16 de outubro de 2020.
Aos Senhores
xxxxxxxxxxx
CANDIDATOS AO EXECUTIVO MUNICIPAL
Nova Mutum/MT
Prezados;
Através do presente documento, a classe empresarial de Nova Mutum, aqui representada pela
diretoria da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM, e CÂMARA DE
DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MUTUM (ACENM/CDL), vem apresentar as reivindicações para
compor o Plano de Governo dos postulantes ao cargo de Prefeito Municipal. Assim, sugerimos o que
segue:

Desenvolvimento Econômico
•

Intensificar a fiscalização contra comércio informal (pirataria, ambulantes, etc);

•

Viabilizar e dar maiores incentivos a feiras de negócios;

•

Fomentar compras locais através de campanhas de estímulo;

•

Criação de um grupo técnico de estudos para melhorar, facilitar e desburocratizar os
processos de emissão de alvarás, liberações sanitárias, ambientais e de combate a incêndio;

•

Adoção de uma fiscalização orientadora para os pequenos negócios, como previsto no
Capítulo VII da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa;

•

Revisão e atualização de marcos regulatórios municipais, propiciando segurança jurídica aos
pequenos negócios, acompanhando dessa forma, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa;

•

Priorização dos pequenos negócios locais nas compras públicas, conforme estabelece a Lei
Complementar 123/2006 (Lei Geral da Micro e Pequena Empresa), que estabelece a
prioridade de contratação para as micro e pequenas empresas sediadas localmente;

•

Estabelecer licitações com editais exclusivos para a participação de MEIs;

•

Estruturar e destinar melhores condições de recursos à Secretaria de Indústria, Comércio e
Turismo, proporcionando à mesma uma melhor qualificação para apoio a empresas, desde
sua abertura, bem como qualificação, rodadas de negócios, gestão, e viabilização de um
centro de eventos ou centro de exposições;
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•

Criação de uma comissão especial para elaboração de um Plano de Desenvolvimento
Econômico para a cidade atrelado ao Plano Diretor;

•

Fomentar e dar melhores condições estruturais ao turismo tecnológico.

•

Fomentar junto aos proprietários de terras que margeiam a BR 163, para que documentem
áreas de tamanhos superiores aos loteamentos já constituídos e permitidos pela lei vigente,
para que empresas de médio e grande porte possam se instalar no município, visto que nos
últimos tempos muitas não conseguiram áreas apropriadas para a instalação.

Formação de Secretariado
•

Composição com base em critérios técnicos, buscando, quando for o caso, opiniões das
entidades representativas pertinentes a cada pasta.

Segurança
•

Encaminhamento social e educativo aos andarilhos;

•

Aumento de pontos de monitoramento e vigilância;

•

Alocar a cadeia pública em local mais apropriado, longe do centro comercial;

•

Melhorar a iluminação noturna em pontos de grande fluxo de pessoas e centro comercial.

Mobilidade Urbana
•

Melhorar a fluidez do tráfego que compreende a rotatória da Avenida Mutum x Uirapurus;

•

Viabilizar a travessia da BR-163 em pontos críticos;

•

Ajuste e alteração no Código de Posturas de Nova Mutum, especificamente em seu Artigo
89, § 6º, item IV, que trata a seguinte questão: “VI - Não será permitida a colocação de
caixas de passagem de energia, nem qualquer outro obstáculo em toda a extensão da
faixa de passeio público, ainda que com faixa gramada, salvo mobiliário urbano
previamente autorizado, arborização e lixeiras, na forma prevista na legislação.”
Solicitamos que a regra seja aplicada apenas no espaço de circulação do pedestre, que
compreende a faixa mínima de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros), e o restante da
extensão gramada ou não, seja usada para arborização, colocação de lixeiras, postes de
iluminação, totens empresariais e exposição temporária de produtos ou mesas.
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Construção Civil
•

Desburocratização dos processos de alvarás de construção, habite-se, licenças ambientais e
demais autorizações competentes ao Executivo. Ao se melhorar o fluxo desses processos,
aumenta-se a produtividade e melhora-se a atratividade do município a empresas
investidoras;

•

Urgência na implantação da rede de esgoto no município, o que facilitará a verticalização das
construções no município e evitará a contaminação do nosso lençol freático, melhorando
inclusive a saúde municipal;

•

Redução de custos de taxas e alvarás, impostos como ISSQN, IPTU (progressivo), tarifa de
água progressiva; isso também atrai empresas;

•

Facilitação dos processos de aprovação de novos loteamentos e diminuição das obrigações
do loteador, barateando o custo dos terrenos.

Certos da valiosa compreensão e entendimento, antecipamos nossos protestos de estima e
consideração.

______________________________
Joelmir José Faccio
Presidente ACENM

______________________________
Roberto Carlos Giequelin
Presidente CDL

Assinatura dos candidatos:__________________________________________________________
Recebido em 16/10/2020
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