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INDICAÇÃO Nº. 031/21 
De 19 de janeiro de 2021 

 

 

Sr. Presidente, 

Srs. Vereadores, 

 

INDICO à Mesa Diretora desta Casa, após ter ouvido o Plenário e de acordo com os 

trâmites legais e regimentais que seja encaminhada essa indicação ao Poder Executivo Municipal, às 

Secretárias competentes: que seja desenvolvido um projeto de marketing para valorização da 

Carne do Sol produzida e comercializada em Itapetinga. 

 

 

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2021. 

 

 

LUCIANO SANTOS ALMEIDA 

VEREADOR MDB 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 

Caros Vereadores, 

 

Através desta INDICAÇÃO solicito ao Poder Executivo Municipal, através de suas 

competentes secretarias a elaboração de campanha de marketing realizada por uma equipe 

técnica para valorização da Carne do Sol de Itapetinga, visto que sendo este reconhecido como 

um produto de sabor e qualidade diferenciada haverá de ser um produto de referência e que irá 

permitir diversos setores da economia um ganho sustentável desde a cadeia produtiva, até o 

fornecedor final, a fim de corroborar para que os recursos advindos decorrentes da comercialização 
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da mesma venham trazer recursos para o município, e reconhecer a qualidade do que aqui é 

produzido.  

 

Para tanto se sugere ajuste nos serviços de inspeção municipal, pra que este produto e 

outros sigam um padrão de qualidade. Os produtos aprovados certamente receberão uma espécie 

de selo autenticando a garantia de qualidade.  

 

A referida indicação beneficia desde o homem que atua trabalhando no campo, produtores 

rurais até profissionais e comerciantes de casa de carnes locais.  

 

Com um produto de qualidade reconhecida, além de geração de emprego e renda, Itapetinga 

terá uma marca sólida e estará valorizando uma atividade de longo alcance a diversos setores da 

economia local. Diante deste, espera-se apreciação do Poder Executivo que e aos Nobres Pares a 

aprovação da presente INDICAÇÃO. 

 

O Autor 

 


