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INDICAÇÃO 28/2020 

    

Joseane Hahn, Vereadora do Partido Democrático Trabalhista – PDT, vem 
encaminhar a esta Casa Legislativa, conforme previsto no artigo 165, do Regimento 
Interno desta casa, INDICAÇÃO ao Poder Executivo Municipal, visando a criação de 
uma lista de prestadores de serviços do Município de Feliz, citando o tipo de serviço 
prestado e uma forma de contato com estas empresas, a ser divulgado nos canais 
de comunicação do Município. 

Estamos em uma época onde a crise afeta boa parcela da população 
nacional. Diante disso, inúmeras campanhas de incentivo ao empresariado local são 
realizadas pelas associações e órgãos representativos do comércio, indústria e 
prestadores de serviço. Por outro lado, em nosso Município, cada prestador depende 
da divulgação dos seus serviços chegar aos olhos do consumidor ou do popular 
“boca a boca”, visto que não se listam estas empresas, seus serviços oferecidos ou 
contatos para que facilitem o acesso da comunidade a estes prestadores de 
serviços, uma vez que muitos não possuem um endereço fixo de atendimento. 

De posse desta lista, pode o Poder Executivo, através de seu Setor de 
Compras, também fazer uso dela para contatar prestadores de serviços do Município 
para a realização de trabalhos em nossa cidade, visto que não adianta realizar uma 
série de promoções e campanhas se a própria municipalidade não aplica este tipo de 
procedimento visando a valorização local, já que, não poucas vezes, cartas convites 
são encaminhadas a empresa de outras cidades em detrimento das aqui instaladas. 

Diante do apresentado, solicitamos deferimento. 

Feliz, 19 de outubro de 2020. 

  

 

 

Joseane Hahn 

Vereadora do PDT 


