
LANÇAMENTO DO PROGRAMA 



OBJETIVOS  DO PROGRAMA 

I Atrair novos empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento 

econômico de Anchieta; 

II Incentivar a formalização de empreendedores populares; 

III Promover a inclusão social; 

IV Promover a diversificação e o incremento da atividade econômica; 

V Criar um ambiente favorável a geração de emprego e renda no Município; 

VI Melhorar o ambiente empresarial com estímulos a novos negócios; 

 

 

 



OBJETIVOS  DO PROGRAMA 

VII Criar incentivos fiscais e estímulos econômicos diretos a 

empreendedores; 

VIII Aumentar a arrecadação municipal; 

IX Oferecer suporte técnico, gerencial, acesso a novas tecnologias e 

formação complementar ao empreendedor; 

X Promover a desburocratização dos fluxos dos processos; 

XI Fomentar o estudo do empreendedorismo no currículo da rede municipal 

de ensino; 

XII Fazer com que Anchieta seja reconhecida como uma Cidade 

Empreendedora e Criativa. 

 

 





1º PROJETO “INCENTIVAR” 



1º PROJETO “INCENTIVAR” 

 

OBJETIVO: 

Pretende criar incentivos fiscais e estímulos econômicos diretos a 

empreendedores (multissetoriais) objetivando o aquecimento econômico do 

município, propondo leis e programas específicos para iniciativas de 

inovação, fomentando a geração de emprego e renda em Anchieta 

 



2º PROJETO “EMPREENDER” 



OBJETIVO:  

Propõe a criação de  um Fundo para concessão de crédito produtivo a 

microempreendedores, autônomos e cooperativas, visando incentivar a 

geração de ocupação e renda entre os empreendedores do município, 

apoiando e fortalecendo a economia local. 

 

 

2º PROJETO “EMPREENDER”  



3º PROJETO “CRIARTE” 

” 



OBJETIVO: 

Pretende auxiliar micro e pequenas empresas nascentes ou que estejam 

em operação, que tenham como principal característica a oferta de 

produtos e serviços no mercado com significativo grau de inovação, 

oferecendo suporte técnico, gerencial, acesso a novas tecnologias e 

formação complementar ao empreendedor, diversificando a matriz 
econômica do município. 

3º PROJETO “CRIARTE” 



4º PROJETO “ANCHIETA MAIS FÁCIL” 



4º PROJETO “ANCHIETA MAIS FÁCIL 

OBJETIVO: 

Ampliar a transparência dos atos da gestão e promover a desburocratização 

dos processos administrativos relacionados a licenças, emissão de alvarás, 

abertura de empresas, recolhimento de impostos e taxas, dentre outros, 

buscando modernização e melhoria da prestação de serviços às empresas, à 

sociedade civil organizada e aos cidadãos em geral. 



5º PROJETO  

“EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA” 



5º PROJETO  

“EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA” 

OBJETIVO: 
Almeja fomentar o estudo do empreendedorismo no currículo do sistema 

municipal de ensino, desenvolvendo um ensino mais criativo, formando 

pessoas com mais iniciativa, trabalhando habilidades e estratégias para 

planejamento, construção, gerenciamento de projetos e empresa, 

integrando os conhecimentos técnicos e científicos com o mundo do 

trabalho e da produção.  



6º PROJETO “MAIS RECEITA” 



6º PROJETO “MAIS RECEITA” 

OBJETIVO: 

Objetiva a atualização da legislação do ISS, IPTU, Lei Geral e 

outras medidas necessárias ao incremento da arrecadação 

municipal. 



7º PROJETO  

 “ANCHIETA AMIGA DO IDOSO” 



7º PROJETO  

“ANCHIETA AMIGA DO IDOSO” 

OBJETIVO: 

Criar uma ambiência municipal favorável e atrativa ao nicho da  

“terceira idade” e, consequentemente, melhorar a vida de toda a 

sociedade. 



8º PROJETO  

“QUATRO ESTAÇÕES” 



8º PROJETO  

“QUATRO ESTAÇÕES” 

OBJETIVO: 

Realizar estudos de viabilidade econômica e apresentar uma proposta anual 

de eventos de negócios, turísticos, sociais, culturais e esportivos a serem 

realizados e/ou apoiados pela administração pública municipal, com objetivo 

de reduzir custos, aumentar a rotatividade turística, gerar emprego e renda 

durante todo o ano. 



9º PROJETO “ANCHIETA EM REDE” 



9º PROJETO “ANCHIETA EM REDE” 

OBJETIVO: 
    Estudar a viabilidade de parcerias entre administração municipal e 

pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços, voluntariado, 

melhorias e manutenção de áreas específicas, utilização temporária de 

espaços institucionais e outros. 



10º PROJETO  

“ANCHIETA MAIS VERDE” 



10º Projeto  

“ANCHIETA MAIS VERDE” 

OBJETIVO: 

     Priorizar a aplicação dos recursos disponíveis para investimentos nas Áreas 

de Proteção Ambiental (APA’s), promover a proteção dos ecossistemas e 

transformar espaços naturais em destinos turísticos em todas as estações 

do ano, gerando renda e oportunidades de emprego. 



10 PROJETOS DO PROGRAMA  



GRUPOS DE TRABALHO- GTs 



1º PROJETO “INCENTIVAR” 

• Dirceu Porto de Mattos 

• Marcos Kneip Navarro 

• Leonardo Antônio Abrantes 

• Aquiles José dos Santos 

• Leonardo Antunes Assad 

 



2º PROJETO “EMPREENDER” 

• Marcos Kneip Navarro  

• Dirceu Porto de Mattos 

• Simone Batestin 

• Adélia Maria Souza  

• Leonardo Antunes Assad 

 

 



3º PROJETO “CRIARTE”  

• Marcos Kneip Navarro  

• Sandro de Azevedo Alpohim 

• Carlos Manoel Gratex Ribeiro 

• Sandra Loyola Santana 

• Shátyra Bortolotti Gaigher 

 



4º Projeto “ANCHIETA MAIS FÁCIL” 

• Sandro de Azevedo Alpohim 

• André Luiz dos Santos 

• Marcos Kneip Navarro 

• Rômulo Rigo Ramos 

• Rozinere Bernardi 

• Josiane Redivo 

• Juliane Augusta Dilly 

• Shátyra Gaiguer 



5º PROJETO  

“EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA” 

• Janinha Gerke de Jesus 

• Sheila Mezadri Mulinari  

• Marcos Kneip Navarro 

• Valber José Salarini   

• Eira Crisney Zuqui 

• Eliane Marconcini Silva Gozzer 

 



6º PROJETO “MAIS RECEITA” 

• Dirceu Porto de Mattos 

• Marcos Kneip Navarro 

• Tereza Maria Chamoun Merízio 

• Rômulo Rigo Ramos  

• Rozinere Bernardi 

• Geovani Bissa Meriguete 

 



7º PROJETO  

“ANCHIETA AMIGA DO IDOSO” 

• Adélia Maria Souza 

• Emanuela Santos Moreli 

• Fernando Márcio Araújo Dutra 

• Franceila da Cunha Adolfo 

• Ângela Maria dos Santos Florentino 

• José Marcos Guaitolini 

 



8º PROJETO  

“QUATRO ESTAÇÕES”  

• Marcos Kneip Navarro 

• Edson Vando Souza 

• Joatan Luiz Rosa 

• Renan Alves Nogueira 

• Ruben Dario Gajardo Veja 

• Eliane Marconcini Silva Gozzer 

• Shátyra Gaiguer  

 

 



 9º PROJETO “ANCHIETA EM REDE” 

• Sandro de Azevedo Alpohim 

• Paula Louzada Martins 

• Leonardo Santiago 

• Cláudia Simões Cardoso 

• Adélia Maria Souza 

• Dirceu de Souza Cetto 

• Marcos Kneip Navarro 

 



10º PROJETO 

 “ANCHIETA MAIS VERDE” 

• Jéssica Martins de Freitas 

• Paula Louzada Martins 

• Amanda Pimentel Ceccon 

• Geovani Meriguetti 

• Marcos Kneip Navarro 

 





Governar com responsabilidade, ética, participação, 

sustentabilidade e visão inovadora, garantindo serviços 

de qualidade à população anchietense. 

 

 

 

MISSÃO 



Ser referência em gestão pública inovadora, ética e 

participativa, retomando os caminhos para a 

reconstrução de um município desenvolvido, fortalecido 

e de oportunidades para todos. 

 

 

 

VISÃO 




