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REQUERIMENTO Nº. 287/2020.
CONSIDERANDO que o Sebrae lançou o PDL “Programa de Desenvolvimento
Local”, no dia 6 de março do corrente ano, com o objetivo de levar mais sustentabilidade,
crescimento e competitividade ao município por meio de ações ligadas ao empreendedorismo
envolvendo o setor público, setor produtivo e a sociedade civil;
CONSIDERANDO que o projeto será realizado até dezembro, com formação dos
núcleos temáticos da governança para participação na Oficina de Planejamento Participativo
(OPP);
CONSIDERANDO que o programa definiu quatro setores da economia que geram
renda e emprego na cidade: Turismo, Agronegócio, Saúde e Tecnologia, com o objetivo de
conectar empresários destes quatro segmentos propondo o trabalho conjunto para execução
de projetos e ações, mais de 70 empresas já confirmaram participação nas oficinas de
planejamento do programa;
CONSIDERANDO que os representantes do município irão elaborar um
diagnóstico para identificação das necessidades e vocação da cidade, as informações
servirão como base para definição das ações que serão realizadas pelo programa;
CONSIDERANDO que as ações trabalhadas em conjunto irão refletir em mais
empregos, geração de renda, aumento do Produto Interno Bruto (PIB) e acesso a crédito. O
programa é baseado de acordo com a vocação regional e no fomento e desenvolvimento de
negócios. Em Barretos, deverão ser trabalhadas ações voltadas para as empresas de
tecnologia e startups, saúde, agronegócio, turismo e alimentação fora do lar.
Pelo exposto,
REQUEIRO à Mesa, ouvido o douto Plenário e cumpridas as formalidades
regimentais, sejam consignados em ata de nossos trabalhos votos de louvor e congratulações
ao Programa de Desenvolvimento Local, realizado pelo Sebrae.
REQUEIRO mais, seja enviado ofício ao Gerente Regional do Sebrae-SP,
Rafael Matos do Carmo, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem
prestada por este Legislativo, em nome do povo de Barretos.
Sala das Sessões Vereador Ruy Menezes, aos 13 de março de 2020.
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