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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E 

DESENVOLVIMENTO 

 

PARECER Nº 35/2019 - CMID 

PROJETO DE LEI Nº 164/2019 

 

VOTO CONTRÁRIO 

 

 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Prefeito Municipal, em que se 

pretende instituir o novo Programa de Fomento e Expansão de Empreendimentos 

Empresariais de Assis, com o objetivo de incentivar a ampliação e a instalação de novos 

empreendimentos empresariais no Município, promovendo o desenvolvimento econômico 

local, o bem-estar social, mediante a geração de empregos e implementação da renda. 

Em que pese a louvável iniciativa do senhor Prefeito Municipal de Assis o 

projeto em análise está saltando etapas pelo fato de que não há sentido em primeiramente 

fomentar a ampliação e a instalação de novos empreendimentos no Município antes de 

providenciar uma infraestrutura adequada para suas instalações. 

É cediço que o Centro de Desenvolvimento de nossa cidade está sem 

infraestrutura adequada para receber novos empreendimentos e proteger o meio ambiente, 

como a ausência de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, galerias de águas pluviais, 

redes de coleta de esgoto e distribuição de água, etc.,  

Acontece que o Poder Público ao oferecer incentivos e benefícios, acaba 

ludibriando os empresários que aceitam áreas de um distrito industrial desprovido de 

infraestrutura adequada, sem atentarem que esta é uma condicionante para o sucesso e 

segurança do empreendimento, além de contribuir para minimizar os impactos ao meio 

ambiente.  

Em outra vertente, não vislumbramos no projeto incentivos a um 

desenvolvimento econômico sustentável, ou seja, uma política que visa por meio de 

instrumentos fiscais, creditícios ou tributários, compatibilizar o crescimento das atividades 

econômicas com a proteção severa do meio ambiente no combate da poluição. Nesta 

seara, o projeto não se preocupou em impor a observância ao Princípio Poluidor-Pagador 
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que objetiva interligar o direito ambiental e o direito econômico, e assim, o direito 

tributário.  

Em conclusão, temos que a falta de uma adequada infraestrutura do Centro 

de Desenvolvimento e a falta de regramento com vistas a um desenvolvimento econômico 

sustentável não atende aos anseios da presente e futuras gerações. 

O propósito não é impedir a instalação de novos empreendimentos em nossa 

cidade de maneira nenhuma, pois sabemos da importância de fomentar a atividade 

industrial, mas também não se pode deixar de pensar na proteção do patrimônio ambiental 

e urbanístico da cidade, com o fim de eliminar e minorar os impactos ao meio ambiente, 

propiciando um desenvolvimento economicamente e ecologicamente sustentável.  

Por fim, devidos às condições inadequadas da infraestrutura do Centro de 

Desenvolvimento para alocar os futuros empreendimentos e a ausência no projeto de 

incentivos sustentáveis e uma tributação de economia sustentável, não se vislumbra a 

harmonização dos três pilares do desenvolvimento sustentável como o econômico, social e 

ambiental. 

Ante o exposto, manifesto-me de forma desfavorável à apreciação e 

deliberação do presente projeto em Plenário. 

É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2019.  

 

 

 

JOÃO DA SILVA FILHO - TIMBA 

Presidente 
 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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