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INDICAÇÃO Nº 016/2020 

 

Exmo. Senhor Presidente, 

Senhores (as) Vereadores (as).  

 

 

PATRÍCIA CARVALHO DE CERQUEIRA, vereadora com assento nesta Casa de 

Leis, vem mui respeitosamente, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno desta casa 

Legislativa indicar ao Exmo. Prefeito de São José do Divino, Sr. Francisco de Assis Carvalho 

Cerqueira a restauração do monumento em homenagem ao Sr. Manoel Divino de Sousa, fundador 

do município de São José do Divino, localizado no centro do município, na Praça Manoel Divino. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhores vereadores, estudiosos da área afirmam que a memória é um fenômeno 

construído. Isso quer dizer, que uma sociedade que busca preservar sua identidade social e local 

deve preservar traços de sua identidade, ou seja, monumentos, religiosidades, fundadores, etc. A 

identidade se constrói em um indivíduo a partir de visões de mundo, ideologias políticas e 

experiências históricas em comum com o grupo social em que vive, aliado a representações 

simbólicas. 

Em busca da conservação da identidade de nosso Município, entendemos que a 

restauração do monumento em memória a Manoel Divino de Sousa, hoje em péssimas condições 

devido ao desgaste natural do tempo, representa um passo certo nessa direção. 

Não é custoso lembrar que Manoel Divino, foi um dos principais idealizadores do 

município de São José do Divino, seja pela atuação privada como comerciante visionário; seja na 

atuação política, tornando-se representante do então povoado de São José do Divino, junto ao 

município de Piracuruca, na condição de vereador na legislatura 1948-1951. 

Portanto, senhores vereadores é no espírito de preservação e manutenção da 

identidade do povo Saojoseense que encaminho a presente Indicação ao prefeito Assis Carvalho, a 

fim de que o mesmo tome as devidas providências na restauração do citado monumento. 

 

 

 

PLENÁRIO PREFEITO CHICO SAMPAIO, 

 

São José do Divino – PI, em 08 de junho de 2020. 

 

Patrícia Carvalho de Cerqueira 

Vereadora – MDB 

 

 


