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Projeto Técnico — Econômico 

Eletrotécnica DEDIK, empresa fundada em 02/04/2017 com atividade de instalação e manutenção 
elétrica, trabalhamos com instalações elétricas em casas, edifícios e pavilhões, oferecemos também serviços de 
conserto e manutenção em máquinas industriais e em eletrodomésticos de uso domiciliar. 

Nossa empresa vem solicitar a renovação, conforme me faculta a Lei Municipal 3264/2017, Art. 3°, 
alínea VI, de um auxílio de 100% (cem por cento) do valor do aluguel do imóvel onde está a sede da empresa, 
onde hoje o valor mensal do aluguel é de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais). 

Devido a este incentivo que conseguimos em 2020, ampliar nossa empresa, oferecer novos serviços e 
produtos a nossos munícipes, sendo assim, gostaríamos de renovar o auxílio aluguel para o ano de 2021, pois, 
a empresa está a sete meses estabelecida neste local e ainda temos muitos investimentos para realizar, este 
auxílio é de grande importância para nos auxiliar a fomentar o crescimento de nossa empresa, gerando fluxo de 
caixa para investirmos na atividade fim da empresa e na geração de empregos. 

Destaco ainda, que neste ano, nossa empresa será tributada pelo Simples Nacional e consequentemente 
vamos gerar mais impostos para o município e também gerar mais empregos, o que como microempreendedor 
estava nos limitando. 

No ano de 2020 contratamos um colaborador, neste ano de 2021 já contratamos outro colaborador e 

em um curto prazo estaremos contratando um terceiro, para atender a demanda de serviços nosso objetivo é 

de gerar quatro empregos diretos. 
-- - 
Nestes termos peço a apreciação de meu pedido, e desde já deixo minha estima e consideração por ter 

a oportunidade de poder contar com o poder público municipal, para alavancar minha empresa e juntos 

fomentar o crescimento de nosso município. 

Restinga Seca — RS, 22 de Fevereiro de 2021. 
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