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INDICAÇÃO 269/2013                                 

                 XINGUARA - PA, 06 de novembro de 2013. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores,  

 

Nos termos regimentais desta Casa de Leis solicito ao Presidente que após apreciação 

do Plenário, encaminhe ao Prefeito Municipal de Xinguara esta indicação que tem por objetivo 

solicitar que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Departamento Municipal 

de Economia Solidária realize na Sede do Município de Xinguara (área urbana, centro da cidade 

e bairros), até final de janeiro de 2014, LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE PESSOAS 

RESIDENTES NO MUNICIPIO QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES DE ECONOMIA 

POPULAR QUE SOBREVIVEM EM CARÁTER INFORMAL a exemplo de: manicure, 

pedicure, cabelereira (a), churrasquinhos, lanches ambulantes e fixos, costureiras, artesãs, 

marceneiros, vendedores ambulantes de cosméticos e confecções, feirantes, mercearias, 

mecânica em geral, serviços da construção civil (pedreiros, serventes, encanadores, pintores e 

eletricistas), hortifrutigranjeiros urbanos, catadores de materiais recicláveis, diaristas braçais que 

trabalham na limpeza de quintais e jardinagens.  

Justificativa: Este levantamento será coordenado pelo Departamento Municipal de 

Economia Solidária, envolvendo a equipe técnica de agentes de economia solidária efetivados 

na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.  Cuja ação possibilitará conhecimento da 

realidade da Economia Popular da área Urbana do Município de Xinguara, por meio de 

entrevistas individuais e respectiva sistematização das informações quantitativas e qualitativas 

do número de pessoas, trabalhadores e trabalhadoras envolvidas nas atividades econômicas 

desenvolvidas, da influência destas atividades no mercado de trabalho e circulação de riqueza 

local, dos potenciais de qualificação, organização, investimentos e crescimento destas formas de 

economia local objetivando ampliação de geração de trabalho, emprego e renda no Município. 

Este diagnóstico servirá também de base e conteúdo para os debates e proposições da 

Conferencia Municipal de Economia Solidária, a ser realizada até o mês de abril de 2014.  

Esta é a nossa indicação, salvo melhor juízo dos demais vereadores. 

 

CLAUDIO ELIAS MARQUES 

VEREADOR 

 


