
REQUERIMENTO N° 42/2018

O Vereador que este subscreve requer, na forma regimental, e depois de ouvir o

Plenário  que  o  Poder  Executivo,  através  dos  setores  competentes,  execute  estudos  para  a

elaboração e viabilização de minuta de Projeto de Lei para a Concessão de isenções fiscais a

futuras  empresas  que  se  instalarão  no  município  de  Itapoá,  bem  como  para  empresas  já

estabelecidas  na cidade.  Os incentivos fiscais  poderão ser de IPTU, ITBI,  ISSQN e taxa de

Alvará, habite-se, entre outros impostos municipais.

Justificativa

Como é de conhecimento de todos, nossa cidade vem perdendo frequentemente

empresas que ao invés de se estabelecerem em Itapoá pela localização do Porto Itapoá, optam

por se estabelecer na cidade de Garuva, logo após a divisa entre os municípios. Essa escolha

além do fato de preços de terras com valores mais baixos, ocorre principalmente pelo fato de que

lá  os  empresários  contam  com  a  ajuda  do  Governo  local  para  a  implantação  dos  seus

empreendimentos, encontram também política de impostos atrativos, (ISSQN com alíquota mais

baixa), bem como encontram política de incentivos fiscais (Lei Complementar nº 80/2014 do

Município de Garuva). 

Apenas para conhecimento, o ISS de Garuva para serviços logísticos e de carga é

de 2%, enquanto de Itapoá é 3%. Itapoá também aumentou o imposto para serviços portuários de

3% para 5%, dificultando a possibilidade de novos Portos na Cidade.

Como matemática é uma ciência exata, 3% ou 5% de 0 é nada, portanto, termos

10 novos empreendimentos gerando imposto mais baixos é muito mais saudável para a cidade do

que ter “zero empresa gerando nada”. 

Itapoá está na contramão de todas as cidades que buscam fomentar a economia

local, gerando um ambiente hostil para novos investimentos, ora por aumento do ISSQN, ora

pelo aumento em 1000% do IPTU para glebas urbanas.



Portanto, se faz necessário sair da inércia e corrigir essa realidade, devemos criar

um ambiente favorável a novos investimentos, corrigindo atos passados, bem como através de

políticas de desenvolvimento econômico. 

Importante  dizer  também que, ao criar  uma legislação de incentivos,  devemos

criar  também  um  conselho  de  Desenvolvimento  Econômico  atrelado  a  Política  de

Desenvolvimento Econômico, garantindo assim, a gerencia e a continuidade.

Peço  aos  nobres  edis,  o  total  apoio  ao  Requerimento,  pelo  fortalecimento  da

economia local, mais principalmente pela geração de novos empregos.

Itapoá, 30 de março de 2018.

Edson da Cunha Speck
Vereador - PMDB
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