
ESTADO   DO  ESPÍRITO  SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PROJETO DE LEI Nº 222/2008

Declara de Utilidade Pública a “Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL de Brejetuba – ES”

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA

Art. 1º Declara de Utilidade Pública a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL de Brejetuba – ES.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Dirceu Cardoso, 17 de Junho de 2008.
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JUSTIFICATIVA

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brejetuba é a entidade que melhor representa as empresas do
varejo perante a sociedade e o poder público, e atende aos seus interesses. Fundada em nove de junho de
2004 por empresários do meio lojista, a entidade vem crescendo cada dia mais. 

Com objetivo fundamental de defender,  orientar e fortalecer a  classe lojista  de Brejetuba,  a  CDL
tem  desenvolvido  projetos  que  visam  à  prestação  de  serviços  e  o  bem-estar  dos  seus  mais  de  mil
associados. 

Entre as finalidades da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL – Brejetuba – ES está: congregar os
dirigentes do comércio e serviços da Cidade de Brejetuba – ES, visando constituir-se em centro de defesa
dos interesses comuns da classe, sobretudo, propiciar, paralelamente, o fortalecimento cada vez maior das
relações de amizade e do espírito santo de solidariedade entre eles cooperar com as entidades públicas e
privadas nos assuntos que se relacionam, direta e indiretamente, com o comércio e serviços.

A serviço dos associados, da sociedade e de Brejetuba, a CDL trabalha em benefício dos lojistas e
seus consumidores. 

Por isso, a entidade se faz do tamanho da participação daqueles que por ela lutam e acreditam que a
união classista traz cada vez mais vitórias e ganhos.
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