Prefeitura Municipal de Tabatinga
Estado de São Paulo
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE INCLUSÃO DE NOVO PROGRAMA NAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO, PPA 2018/2021, LDO E LOA 2019.
Aos 18 dias do mês de junho do ano de 2019, atendendo à convocação publicada no Jornal, O JORNAL, de 14 de junho do corrente ano, página 07, a Contadoria
Municipal, por determinação superior, fez realizar nas dependências da Câmara Municipal de Tabatinga, SP, a presente Audiência Pública de inclusão do Programa Tabatinga Empreendedora nas Leis financeiras do município, incluindo PPA 2018/2021,
LDO e LOA 2019. Iniciando-se as 14 horas, tomaram assento na citada Casa de Leis,
Sra. Fábia Nelise Costa dos Santos, Diretora de Planejamento do Executivo, os vereadores, Vanderlei de Freitas Carvalho, Genésio Sgarbi e a contadora da Câmara, Patrícia C. Boschiero. Assumindo a palavra, a Sra. Fábia N. C. dos Santos procedeu uma
saudação inicial a todos os presentes, e iniciou a audiência fazendo a leitura do Projeto de Lei nº 013/2019 que “DISPÕE SOBRE INCLUSÃO DE NOVO PROGRAMA NO
PPA 2018/2021, LDO 2019 E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LOA NO VALOR DE R$ 35.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. O Programa tem o objetivo
de fomentar o desenvolvimento econômico da cidade, fortalecendo o empreendedorismo ao incentivar o crescimento dos setores produtivos e de serviços, a diferenciação e qualificação do capital humano e gestão de negócios, a inovação, a tecnologia,
o comércio e o turismo local. Justifica-se a criação do programa pela necessidade de
mobilizar e discutir programas de apoio ao desenvolvimento econômico, buscando
estímulos ao movimento empreendedor voltado ao capital humano e gestão de negócios, afim de aumentar a vitalidade da economia local com sustentabilidade e responsabilidade social. A estratégia é manter parcerias com empresas especializadas em
capacitação de capital humano e gestão de negócios para desenvolvimento do empreendedorismo local. Terminada a apresentação, a Sra. Fábia N. C. dos Santos,
agradecendo e, deixando a palavra livre para quem dela quisesse fazer uso, esclarecendo todas as dúvidas e sendo certo que nenhum informe fora omitido, fazendo crer
que foram as formalidades legais cumpridas de sobejo e que todos os presentes saíram cientes dos termos desta audiência houve por bem determinar o encerramento da
audiência, que segue com a presente ata digita, a qual será afixada no livro de atas,
lavrada por mim, Fábia Nelise Costa dos Santos, por todos assinada e por mim subscrita.

