
INDICAÇÃO Nº 066/2013 
 

 
AUTOR:  Vereador SÉRGIO SCHEFER 

 
INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, OUVIDO O SOBERANO 
PLENÁRIO, REFORMA GERAL NA PRAÇA PÚBLICA PADRE CÍCERO DE NOVA 
OLÍMPIA COM RESTAURAÇÃO DA ESTÁTUA DE PADRE CÍCERO, LAMA ASFÁLTICA 
NO ASFALTO EM SEU ENTORNO, RECUPERAÇÃO DE BRINQUEDOS, BANCOS E ÁREA 
DE LAZER. 

 
De conformidade com o que estabelece o Regimento Interno desta Casa, depois de ouvido o 

Soberano Plenário, o Vereador Autor, pede que seja encaminhado o presente expediente indicatório 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Cristovão Masson para que o mesmo possa tomar as 
providências necessárias. 

 
JUSTIFICATIVA À INDICAÇÃO Nº 066/2013 

 
Excelentíssimos Senhores vereadores, 
 
Embora o pouco tempo desde a sua construção, a Praça Pública Padre Cícero, que é com certeza 
hoje no Município, umas das mais freqüentadas, necessita de reforma com urgência. Como descrito 
na ementa desta indicação, são alguns os problemas existente, que ora destacamos e justificamos, a 
estátua de Padre Cícero que precisa ser restaurada, pois está faltando nela os braços, o asfalto em 
entorno da praça, pois esse asfalto já está bastante danificado precisando receber uma camada de 
lama asfáltica, o parque infantil que precisa ser feita a recuperação dos brinquedos danificados, os 
bancos que precisam ser reformados, a área de lazer onde localiza a quadra de areia e a pista de 
skate que também precisam ser reformados e finalizando com uma boa pintura para melhorar o seu 
visual. Feito isso resta planejar uma boa campanha de conscientização aos usuários dessa praça a 
utilizarem com consciência, sem depredar, sem macular a imagem respeitando assim o direito de 
quem tem devoção pelo Padre Cícero e ajudando a zelar de um patrimônio público, que cada vez 
que tem de ser reformado é feito com o dinheiro do o povo e se possível para maior eficácia a 
designação de vigia para especialmente para cuidar dessa praça pública. 
 
 Sala de Sessões “Lamartim José da Silva”, aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil 
e treze. 

 
 

Vereador SÉRGIO SCHEFER 


