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DESPACHO

REQUERIMENTO Nº 1922 /2015

EMENTA: Solicita à STTU substituição do
termo ‘Praça Cívica’ por ‘Praça Pedro
Velho’ nas placas de sinalização
localizadas nas principais avenidas da
cidade
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_____________________________________
Natal/RN _____/________/_________
________________________________________
PRESIDENTE

A vereadora Professora Eleika Bezerra, que tem assento nesta Casa Legislativa pelo
partido PSDC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo mandato, vem,
respeitosamente, requerer que, ouvido o Plenário, na forma regimental, seja enviado ofício à
Exma. Sra. Secretária Municipal de Mobilidade Urbana, Elequicina dos Santos, solicitando
providências para a substituição do termo ‘Praça Cívica’ por ‘Praça Pedro Velho’ nas placas
utilizadas para sinalizar e orientar aos condutores sobre o trajeto a ser seguido para chegar
aos principais pontos da cidade. A presença das referidas placas com a utilização do nome
“mais popular” é mais verificada na avenida Prudente de Morais.

JUSTIFICATIVA
Além de ser uma das mais importantes e bem localizadas praças do município de
Natal, a Praça Pedro Velho também possui considerável valor histórico, cultural e esportivo
para a cidade. No entanto, com o passar dos anos, o nome original do espaço – Praça Pedro
Velho – foi sendo substituído por Praça Cívica e, assim, a memória do povo potiguar ficará
cada vez mais esquecida. É preciso que voltemos a tratar a praça por seu nome original, uma
vez que a importância histórica da figura de Pedro Velho precisa ser lembrada pela população
potiguar. Desta forma, é preciso que esta importância seja resgatada pelo poder público a
partir de várias ações. Dentre elas, a substituição do termo utilizado para se referir ao tal
espaço como Praça Pedro Velho também nas placas de sinalização e orientação aos
condutores que trafegam pelo município de Natal.
Pedro Velho de Albuquerque Maranhão nasceu em 27 de novembro de 1856 e faleceu
em 05 de dezembro de 1907. Médico, professor do Atheneu Norte-rio-grandense, jornalista e
abolicionista, foi quem proclamou a República no Rio Grande do Norte, assumindo o Governo
do Estado em 1889 (17/11/1889 – 6/12/1889). Fundador do partido Republicano do RN, ele
também foi responsável pela fundação do jornal ‘A República’. Além disso, Pedro Velho
também foi deputado federal (1890 a 1893 e em 1896), voltou a ser governador por mais dois
períodos (de 19/9/1890 – 8/11/1890 e 28/2/1892 – 31/10/1895) e, ainda, senador da
República (1897 a 1906 e de 1906 - 1907), sendo o chefe político mais poderoso de sua
época. Criou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e é patrono da cadeira nº 15 da
Academia Norte-Riograndense de Letras.
Sala das Sessões da Câmara Municipal do Natal, 06 de agosto de 2015.
Professora Eleika Bezerra Guerreiro
Vereadora | PSDC
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