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Assunto: Implantação do Empreender Paraíba em nossa Cidade

Sra. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário
discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, Sr. Paulo Gomes Pereira, no sentido do mesmo enviar a esta Casa
Legislativa Projeto de Lei, para que seja implantado o Empreender Paraíba em
nossa cidade Areia-PB.

JUSTIFICAÇÃO:
Os pequenos e médios comerciantes de nossa cidade a maioria na informalidade
tem grande esperança da nossa cidade a exemplo de várias cidades do Brejo
Paraibano como Solânea, Bananeiras, Guarabira e tantas outras venha ser
contemplada com o EMPREENDER PARAÍBA este louvável programa criado
pelo Governo do Estado que incentiva o empreendedorismo gerando emprego e
renda para milhares de Paraibanos. O gerente executivo do Empreender-PB,
Eduardo Morais Filho afirma que o objetivo principal e dar acesso às cidades que
ainda não foram contempladas pelo programa, diante desta afirmação e das
necessidades de nossos pequenos e médios comerciantes que precisam de
capacitação, de linhas de crédito para ampliar seu comercio, como também a
chance de formalizar, criando sua própria empresa. Sabendo que o interesse por
este programa, parte do Poder Executivo e da Secretaria de Agricultura através da
elaboração de projeto, temos a certeza que seremos atendido o mais breve
possível, pois este programa o EMPREENDER PARAÍBA, vem ajudando o
desenvolvimento do comercio em varias cidades do interior Paraibano dando
oportunidade a vários pais de família.
Espero contar com a sensibilidade dos colegas neste pleito como também do
Senhor Prefeito.
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Sala das Sessões em 17 de janeiro de 2017.
LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO
Vereador
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