ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 001/2017
Autor(a): Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Assunto: Incentivo ao programa de Economia Criativa na cidade de Areia e Zona
Rural.

Sr. Presidente:
Venho por meio dessa requer a V. Exa. na forma regimental
após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, Sr. João Francisco Batista de Albuquerque,
através da Secretaria de Turismo, Ação Social, Finanças no sentido do mesmo
criar um programa que incentive a Economia Criativa nas Associações de Bairro,
como também nas Associações da Zona Rural.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desse requerimento é que o município incentive a
economia criativa, mediante planos e ações que fomentem a formulação, a
implementação e a articulação das ações relacionadas ao processo de criação, de
produção, de comercialização e de distribuição de bens e serviços oriundos da
criatividade humana e da aplicação de capital intelectual.
A criação desse Programa é de grande valia para que incentive a
economia local, tornando-a norteadora das atividades voltadas aos benefícios que
venham a contribuir para o desenvolvimento das práticas sustentáveis e
inovadoras.
Sabemos que a cidade de Areia apresenta fortes características
empreendedoras e inovadoras, as quais precisam ser exploradas, além de fomentar
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PB trilhe sobre um novo caminho que possibilitará a sustentabilidade de várias
pessoas que possuem habilidades criativas.
É do nosso conhecimento que existem várias Associações de Bairro
como também na Zona Rural. Com a criação desse Programa, os cursos seriam
estendidos para esses locais. Sabemos também que existem alguns prédios
públicos ociosos (grupos, escolas fechadas) que serviram de apoio para agregar a
este Programa.
Diante do exposto faço esta solicitação através da Câmara de
Vereadores, desde já agradecendo o apoio dos nobres colegas Edis e a
sensibilidade do Sr. Prefeito.

Sala das Sessões em 08 de Fevereiro de 2017
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Ana Paula Gomes P. Gonzaga
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