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INDICA AO SEHHOR PREFEITO A NECESSIDADE DE FAZER UMA 

REFORMA GERAL DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRO BELA VISTA. 

 

                              Diante dos preceitos regimentais e com anuência do 

Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, que 

encaminhe expediente indicatório ao Poder Executivo, mostrando-lhe a 

necessidade acima mencionada. 

 
 
 Senhor Prefeito, 

Senhores Vereadores,  

 
 
JUSTIFICATIVA 
 
                                A comunidade do Bairro Bela Vista necessita de um 

espaço harmônico e seguro para realizar suas reuniões, promover seus 

eventos sociais, e  encontros,  que geram ações que desempenham um papel 

fundamental na consolidação e a interatividade quanto ao laço social entre as 

famílias, desde a realização de festividades comemorativas quanto ao se 

reunirem para discutir as necessidades coletivas da comunidade. 

                             É notória a má condição daquela estrutura tanto nas 

instalações elétrica e hidráulica, quanto nas paredes com infiltrações, pisos 

irregulares, e  pintura.. 
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                            A participação Popular nas políticas de uma cidade é 

importantíssima, uma vez que são dessas reuniões que saem boas ideias e 

onde o gestor público poderá extrair as dificuldades das comunidades e, nada 

mais justo, de que  oferecer um espaço digno e atraente para a comunidade 

sentir-se valorizada e parceira da administração. 

                                  Na certeza que o executivo municipal, não medirá 

esforços para o atendimento daquela comunidade, manifesto meus mais 

sinceros agradecimentos em nome da comunidade do bairro Bela Vista. 

                                       Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, 

aos vinte e dois dias do mês de fevereiro  do ano dois mil e vinte um.  

 

 

 

Ver. Leônidas  Machado Barcelos  

 


