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INDICAÇÃO N°

72019

SENHOR PRESIDENTE:
Indico à Mesa nos termos regimentais, apresentando a Vossa
Excelência proposta para que dê andamento aos trabalhos na
concretização do espaço criado no subsolo como sala para
reuniões, de uso de toda a comunidade, como entidades
constituídas ou em constituição, associações de bairros, um local
que possa ser utilizado pela sociedade civil organizada, espaço
público de discussão e construção de ideias.

JUSTIFICATIVA:
O Vereador proponente acredita que através de um projeto de
resolução discutido por todos os vereadores, poderemos criar os
parâmetros para regulamentar o uso do espaço, definindo as
regras para tanto. Acontece que como idéia inicial apresentada
para os Administradores da Câmara Municipal e vereadores,
temos como objetivo, que este espaço tenha utilização permanente
pela comunidade, sendo assim é necessário abrirmos uma porta
com entrada independente para sala de reuniões, situada pela rua
Fortunato Melhorança, isto facilitaria a sua utilização em horário
diverso do expediente da câmara. Outrossim a sala já está em
condições de uso, precisando apenas da instalação de ar
condicionado, ventilador e o que julgarmos mais para garantir
conforto as pessoas.
Esclareço que somos solicitados, procurados por diversos órgãos,
entidades, pedindo para realizarem reunião em nossos espaços
como exemplo conseg Conselho de Segurança, divisão da saúde,
educação, grupos organizados constituídos ou em constituição,
proteção dos animais e outros. É importante a manutenção e
regulamentação deste espaço para trazermos a sociedade, a
comunidade junto aos trabalhos do legislativo, a valorização e
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participação popular são fundamentais na formação das decisões
municipais e este espaço garantirá a funcionalidade e efetivação
dos anseios populares, o reconhecimento desta casa ao povo
bernardense para opinar e realmente ter um local para exercer sua
cidadania, de trabalho comunitário, um local adequado e próprio
para reuniões.
Em comemoração aos 100 anos de Presidente Bernardes, como
forma de participação do Poder Legislativo vamos presentear a
comunidade com este espaço, "Sala de Reunião do Povo", em
homenagem escolheremos o nome por indicação popular.
Esta é urna forma de contribuição a Democracia, viabilizando a
participação do Povo.
Assim, esta é a indicação que almejamos ver atendida.
Sala das sessões 05 de fevereiro de 2019.
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