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 REQUERIMENTO  Nº 125/19. 

 

 

REQUEIRO, nos termos regimentais e após ouvir o Douto 

Plenário, oficiar ao Executivo Municipal, sobre o quanto segue: 

 

►Respeitado o cronograma de Obras, seja realizada melhorias 

na Praça Portugal, quais sejam: Estudo e viabilidade para a 

instalação/construção de uma nova fonte luminosa; 

► Recolocação da Placa do Monumento (obelisco), indicando a 

Praça Portugal e pintura; 

►Limpeza e nova pintura da placa indicativa do Marco 

“Instituto Geográfico”, ao Executivo Municipal e Secretaria 

Municipal de Obras. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 
 

 
 

      A medida sugere um estudo por parte do 

Nobre Executivo Municipal junto aos órgãos competentes, no que 

diz respeito à Praça Portugal, neste Município. 

      É mister esclarecer a Vossa Excelência 

em que pese os inúmeros projetos a serem postos em prática 

pela atual Administração pública e visando as indagações do 



coletivo, a propositura é trazida à baila sobre a situação da 

nostálgica Praça, que em tempos de outrora, existia ali uma 

fonte luminosa, bem como a placa indicativa no obelisco (Praça 

Portugal), e com a reforma local, foram retirados. É importante 

frisar que o obelisco está rabiscado, ato claro de vandalismo e 

desrespeito ao patrimônio e com a história de nossa Praça 

Portugal. A medida vem de encontro com os moradores nas 

proximidades e visitantes que saudosos pela beleza que a área 

de lazer apresentava, indagam sobre tais melhorias, ou possível 

parceria com as esferas estadual e federal, para que recursos 

possam ser destinados ao município nesse sentido. 

      Outro ponto é com referência ao 

monumento do marco Instituto Geográfico, que foi totalmente 

pintado, não sendo respeitada a placa indicativa, merecendo os 

reparos necessários no seu destaque, para melhor identificação 

e informação, reivindicação dos frequentadores da Praça 

Portugal, cuja medida é trazida ao conhecimento da E. Casa de 

Leis, para o apoio necessário. 

      Para tanto, ciente do dinâmico trabalho 

da atual administração que tem priorizado mecanismos para o 

desenvolvimento social e em benefício do coletivo em todas as 

áreas do Município, é que se apresenta como forma de 

Requerimento de sugestão, aguardando o alcance da matéria, 

para esclarecimentos daqueles que nos questionam e também da 

E. Edilidade.        

 

     Sala das Sessões, Dr. João Monteiro 

da Silva, 10 de julho de 2019. 

 
 
 

 

     PAULO ROBERTO DA SILVA 

                                                           Vereador PSDB      


