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O Vereador Jose Emídio Calazans, no uso de suas
prerrogativas parlamentares, etc;

à Mesa, ouvido o colendo Plenário, satisfeitas as formalidades

> Existe algum serviço especifico de consultoria/treinamento
voltado aos produtores rurais?

> Como está sendo realizada a divulgação e/ou incentivo do
trabalho no Sebrae Aqui no Município de Santa Fé do Sul?

Atualmente o posto do SEBRAE está locado no Poupatempo, acessível para
atender a toda população. O trabalho do SEBRAE é atender/estimu lar negócios das
micro e pequenas empresas, contribuindo com o fortalecimento da economia de
âmbito local e com o fomento do empreendedorismo no âmbito municipal, além de
possibilitar o acesso de microempresas, empresas de pequeno porte,
empreendedores individuais, produtores rurais e potenciais empresários a serviços,
produtos e informações referentes à gestão empresarial, tecnologia, oportunidades
de negócios, crédito, mercado, legislação, pesquisas e publicaçôes técnicas, atividade
esta de grande importância para um município que como Santa Fé do Sul busca
crescer cada dia mais.

Não obstante, na tentativa de conhecer o trabalho do SEBRAE mais de perto
e saber como vem sendo desenvolvido este trabalho no município, este vereador faz
tals questionamentos, para que juntos possamos trilhar caminhos que busquem a
melhoria/crescimento do empreendedorismo no Município de Santa Fé do Sul.

saIadassessõesD._l""?ltl:"..""iSamaraIRibeiro,

-rrMARA MUNICIPAt
SANTA FÉ DO SUL

Estado de são Paulo
APROVADO
cm *r3to da

-4-lLl-'z-

JOS MIDTO CALAZANS
EREADOR - PRB

Rua Dez, 345 - (1'andaO Centro I Caixa Postal 66

Fones/Fax: (1 7) 3631 -1 223 ou 3631 -7 1 22 | CEP 1 577 5-000' Santa Fé do Sul (SP)

CÂMARA MUNIcIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo

2 3 ll0l/. 2018

PROf. po 56,

PROTOCOLO

regimentais, para que seja oficiado ao Excelentíssimo prefeito ADEMIR MASCHIO,
bem como a Gerente Regiona! do SEBRAE - GILVANDA GERALDINA
FIGUEIROA, solicitando prestar a esta edilidade as seguintes informações:

) Quais o serviços oferecidos pelo Posto do Sebrae Aqui?

> Quantas consultorias são realizadas mensalmente?
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