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Indicação N. 07/2022 

ASSUNTO: contratação de assessor de imprensa. 

Autor: Rafael da Silva Ferreira 

Destinatário: Mesa Diretora da Câmara de Guzolândia. 

Indico à Excelentíssima Mesa Diretora o que segue: 

O Vereador que esta subscreve, indica à Mesa Diretora dessa 

Casa de leis que analise a possibilidade de contratar um assessor de 

imprensa pelos seguintes fatos e fundamentos: 

JUSTIFICATIVA: 

Caros Colegas, em razão dos últimos fatos ocorridos na política 

em nossa cidade, eu e outros colegas de vereança, estamos sendo muito 

cobrados e até hostilizados nas ruas da cidade. A população tem nos 

cobrado mais participação, sem saber que já estamos trabalhando em 

prol do interesse coletivo. 

Diante disso, é imprescindível que haja maior divulgação dos 

trabalhos desenvolvidos pela Câmara, já que os meios utilizados até 

agora não tem surtido efeito desejado. 

O assessor de imprensa é o profissional que abastece os 

veículos de notícias como informações sobre o assessorado, 

estabelecendo contato com a comunidade. 

A Câmara pode valer-se de vários meios de comunicação com a 

sociedade, especialmente as redes sociais, como o facebook e 

instagram, não apenas para divulgar seu trabalho, mas para informar a 

população de uma forma mais acessível e atrativa da legislação local, 
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chamando a população para participar mais da política e fazer-se 

presente nas sessões. 

Tendo a certeza que a Mesa Diretora se sensibilizará, mais uma 

vez, e atenderá essa indicação, antecipo meus agradecimentos. 

Atenciosamente, 

  

  

  

a ilva Pereira 

Plenário Vereador Gregório José do Prado, 

Guzolândia, 08 de fevereiro de 2022. 


