
 
 

 
 
 

DECRETO N.º 5690, DE 22 JUNHO DE 2.017 

Dispõe sobre a criação da Comissão de  

Políticas de Desenvolvimento Econômico 

Local e dá outras providências. 

  

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VIII do artigo 71 da Lei Orgânica 

Municipal e: 

  

 Considerando o atual cenário econômico; 

 Considerando a necessidade de otimizar as potencialidades naturais, 

turísticos, artísticas, culturais e outras existentes no município; 

 

DECRETA 

  

Art. 1º - Fica criada a Comissão de Políticas de Desenvolvimento Local, 

com as seguintes atribuições: 

 
I. Oportunizar a participação popular no debate em prol do 

desenvolvimento local, como forma de favorecer o despertar de 

ideias inovadoras e criar novas vocações capazes de minimizar o 

atual cenário econômico regional; 

 
II. Propor aos Conselhos Municipais a discussão de estratégias, 

programas e ações que visem fortalecer o empreendedorismo 

local; 

 

III. Propor ao Executivo Municipal estratégias, instrumentos e 

recomendações para a expansão das potencialidades econômicas 

locais; 

 
IV. Buscar mecanismos de financiamento junto a outras instâncias 

públicas e privadas voltadas ao fomento de atividades e programas 

que gerem emprego e renda; 

 

V. Coordenar e acompanhar a implementação de projetos com foco 

no desenvolvimento local. 



 
 

 
 
 

 

 

Art. 2º A Comissão de Políticas de Desenvolvimento Econômico Local é 

integrada por: 

  
I. Gerência de Segurança -  Leonardo Antônio Abrantes;  

 
II. Secretaria de Meio Ambiente - Jessica Martins de Freitas; 

 
III. Secretaria de Turismo, Comercio e Empreendedorismo – Edson 

Vando Souza; 
 

IV. Secretaria de Governo – Sandra Loyola Santana; 
 

V. Secretaria de Agricultura e Pesca – Geovani Bissa Meriguete.  

  

Parágrafo Único. Fica designado como Coordenador da respectiva 

comissão o representante da Gerência de Segurança. 

  

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Registre-se. Publique-se e cumpra-se. 

  

Anchieta (ES), 22 de junho de 2.017. 
 

 

FABRICIO PETRI 

PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA  

 
 


