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INDICAÇÃO N° 230/2021
AUTORIA: VEREADORES Alex Alves Vieira, Pedro Henrique Bonfim, Joaldo Lima da
Silva, Simone Sossai, Ademilson Eugênio dos Santos, Ademir Ribeiro dos Santos,
Ismael Teixeira dos Santos e Maria Vania Costa Santana.

ASSUNTO: construção de um monumento alusivo à produção de Café, na Praça que está
sendo construída na Av. Guaratinga

 Os Vereadores que subscrevem a presente, na forma regimental INDICAM à Mesa
que, após ouvido o Plenário, seja oficiado o Chefe do Poder Executivo Municipal no sentido
de determinar ao órgão competente a as seguintes providências, para construção de um
monumento alusivo à produção de Café, na Praça que está sendo construída na Av.
Guaratinga.

JUSTIFICATIVA

Pela presente proposição, estamos sugerindo ao Poder Executivo sejam
empreendidos esforços para construção de monumento alusivo à produção de Café, na
Praça que está sendo construída na Av. Guaratinga. 

Em várias Cidades produtoras de café existem estátuas e monumentos que
representam esta relevante atividade agrícola, a qual se constitui na principal referência
para a população economicamente ativa de Itabela e região. 

Entendem os autores que apenas placas com nomes próprios e fantasia na Praça do
Café não são suficientes para registro dessa atividade econômica que é nosso ícone. 

Assim, além do painel luminoso na entrada da Cidade com a frase: “Amo Itabela”,
precisamos de um monumento para simbolizar de forma mais contundente a produção do
café e assim, termos mais um cartão postal na Praça do Café recém construída.  

Sala das Sessões Maria José Santana de Oliveira, Itabela-Ba, 30 de novembro de 2021.
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