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ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO VEREADOR 

MARCELO PARCERINWO 

INDICAÇÃO N°  7[' /2020  - G.V.M.P. 

Senhor presidente, 
Senhores vereadores, 
Senhoras vereadoras, 

INDICA AO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A REFORMA E 
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA 
BÍBLIA LOCALIZADA NO MORRO 
DOS VENTOS. 

INDICO que, depois de cumprido o rito regimental e ouvido soberano plenário desta casa, 

encaminha-se oficio ao. Prefeito Municipal Darei José Lermen, dispondo sobre a reforma e 

manutenção da Praça da Bíblia, localizada no Bairro Morro dos Ventos. 

JUSTIFICATIVA 

A Praça da Bíblia, inaugurada em 26 de setembro de 2012 é um patrimônio cultural e 

material de Parauapebas, pois no referido local acontece manifestações de cultura e lazer que 

envolvem toda a Comunidade Parauapebense. Outro fato importante é que a praça encontra-

se em um local privilegiado da cidade, permitindo que a população que a visita tenha uma 

visão privilegiada do nosso município através de um mirante que existe naquela localidade. 

Equipada com quiosques, deques e playgrounds a praça da Bíblia possibilita uma séria de 

oportunidade de lazer, no entanto, essas instalações encontram-se em péssimas condições de 

conservação. 

Além de problemas na estrutura física verificados na referida praça, outro fato que 

chama atenção é quanto a insegurança naquela localidade, logo a seguinte indicação tem a 
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finalidade permitir que a população de Parauapebas desfrute novamente desse belíssimo 

espaço, para isso, faz-se necessário trabalho de reforma, limpeza e revitalização de 

equipamentos e segurança para que a população volte a frequentar esse espaço. 

Portanto solicito aos nobre vereadores a aprovação desta INDICAÇÃO para que 

possamos junto ao executivo municipal oferecer novamente à população este belíssimo 

espaço. 

Parauapebas, 15 de Junho de 2020. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

Gabinete do Vereador 

JOSÉ MARCELO ALVES FILGUEIRA 
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