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INDICAÇÃO 
 

             
Indico à Mesa Diretora na forma regimental, em vigor, que seja solicitado ao Prefeito 

Municipal de Macuco Bruno Alves Boaretto, que através do Departamento de Turismo, 
que seja colocada uma imagem de São João Batista, padroeiro da nossa cidade, no 
município. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
                       

       
Faço a referida indicação, pois São João Batista é o Padroeiro do município de 

Macuco, onde todo ano, dia 24 de junho, comemora-se o melhor São João da Região em 
nosso município, festa tradicional e patrimônio cultural imaterial do município, conforme a 
Lei Municipal 634/13. 

Diante disso, como forma de homenagear a população cristã, sugiro que essa 
imagem seja colocada próxima à subida da Paróquia de São João Batista, até mesmo 
para identificação onde se localiza a igreja. 

São João Batista nasceu milagrosamente em Aim Karim, cidade de Israel que fica a 
06 quilômetros do centro de Jerusalém. Seu pai era um sacerdote do templo de Jerusalém 
chamado Zacarias. Sua mãe foi Santa Isabel, que era prima de Maria Mãe de Jesus. São 
João Batista foi consagrado a Deus desde o ventre materno. Em sua missão de adulto, ele 
pregou a conversão e o arrependimento dos pecados manifestos através do batismo. João 
batizava o povo. Daí o nome João Batista, ou seja, João, aquele que batiza. 

São João Batista é muito importante no Novo Testamento, pois ele foi o precursor de 
Jesus, anunciou sua vinda e a salvação que o Messias traria para todos. João Batista era 
a voz que gritava no deserto e anunciava a chegada do Salvador. Ele é também o último 
dos profetas. Depois dele, não houve mais nenhum profeta em Israel. 

São João Batista é o primeiro mártir da Igreja, e o último dos profetas. Sua festa é 
celebrada desde o começo da igreja, no dia 24 de junho. Ele é venerado como profeta, 
santo, mártir, precursor do Messias e arauto da verdade, custe o que custar. Sua 
representação é mostrada batizando Jesus e segurando um bastão em forma de cruz. 
  
 

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 26 de junho de 2018. 
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