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INDICAÇÃO Nº 018/2020. 
Ementa: Sugere ações do Poder Executivo Municipal, com o objetivo 

de incentivar e fortalecer o Comercio e Indústria do nosso 
Município. 

 
 

Senhor Presidente: 
 

 
                  O Vereador que a presente subscreve, após ouvido o 

Plenário na forma regimental, solicita o envio de cópia da presente ao 
Prefeito Municipal, solicitando ações do Poder Executivo Municipal, com 

o objetivo de incentivar e fortalecer o comércio do nosso município. 
Diante do momento difícil em que vivemos, causado pelo COVID-19, 

buscamos medidas para que o setor comercial bragadense possa 

continuar suas atividades, diminuindo os impactos negativos, e nos 
preparando para um futuro próximo, com o restabelecimento total do 

comércio e indústria. 
         Somos sabedores que muitas ações de auxílio são vedadas 

nos municípios, por ser um ano eleitoral, e não estarmos em estado de 

calamidade pública. Diante deste cenário, sugerimos uma campanha 

de valorização do setor comercial, em parceria com a secretaria de 

indústria, comércio e desenvolvimento econômico, Acibra, Codebra, e 

Câmara de Vereadores, para promover a aquisição dos produtos aqui 

comercializados, mediante possível sorteio de vale compras, com 

repasse de premiação a cargo do executivo municipal. 

          Também solicitamos a inclusão de um projeto de auxílio 

para empresas, através de contratação de empréstimos junto a 

agências financeiras, ficando a cargo das empresas à contratação, e o 

município responsável por subsidiar os juros, projeto este que seja 

enviado para o legislativo ainda este ano, e se aprovado, comece a 

vigorar no ano vindouro. 

           Necessitamos de medidas a curto e médio prazo, para 

que este setor, que é responsável pela maior concentração de geração 

de empregos, além de colaborar de forma expressiva com a receita do 

nosso município, possa continuar desenvolvendo e ampliando o seu 

ramo de atividade, com o menor risco de impactos negativos possível. 

 

                    Nestes Termos 

     Pede Deferimento 
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                     Sala de Sessões, 27 de Abril de 2020. 

 
 

 
LUCAS BLATT 

Vereador 
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