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A Administração Municipal com intuito 
de promover o desenvolvimento 
econômico do município, vem 
buscando o crescimento e organização 
do comércio e de feiras locais, além da 
disponibilização de créditos para micro 
e pequenos empreendedores. No 
Distrito Industrial, algumas ações estão 
sendo executadas para que o local 
torne-se mais atraente aos 
investidores. A antiga empresa de 
postes de concreto Indasul, localizada 
no Distrito Industrial, retomou suas 
atividades e atualmente é denominada 
Rosário Postes. Licenças especiais aos 

ambulantes já são uma marca da atual Administração, sendo disponibilizadas por um período 
de tempo determinado, exemplo disso, foram as 8 licenças emitidas aos ambulantes de 
Rosário do Sul, para que participassem da praça de alimentação durante a realização da 11ª 
Edição do Moto Rosul. A Feira da Economia Solidária é outro grande avanço. Criada para 
atender anseios de artesãos e produtores da agricultora familiar, é realizada na manhã de 
todas as sextas-feira na Praça Borges de Medeiros, valorizando os produtos que são 
produzidos e confeccionados no município. Ainda na perspectiva de gerar o crescimento 
econômico, o Programa Gaúcho de Microcrédito, veio como uma opção na disponibilização 
de linha de crédito aos micro empreendedores. Como prova da grande aceitação, são os 
valores disponibilizados no município, o total de R$ 3.662.551,42 (três milhões, seiscentos e 
sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), 
colocando Rosário do Sul em 1º lugar entre os municípios da região em valores já 
disponibilizados. Nessa perspectiva, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico , 
está à disposição de toda a comunidade que deseja obter informações sobre os documentos 
necessários para abertura de empresas, emissão de alvarás, facilidades para o micro 
empreendedor, emissão de licenças especiais e disponibilização de crédito. Maiores 
informações podem ser obtidas na Rua Amaro Souto nº 2075, ou ainda, pelo telefone (55) 
3231 6511.  
 


