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A história dessa praça não se encontra em nenhum lugar, foi feita pelo primeiro 
prefeito de Itarema Ceará.  
E sem mais delongas o "cabra" começa a homenagear com o nome de seu pai nessa 
praça. 
O nome dessa praça é João Batista Rios, mas ela é conhecida como praça da juventude 
onde os jovens se reúnem e trazem muitas virtudes.  
Ah aquela praça  
Naquela pequena cidade... onde os cachorros podem correr e os jovens namorar. 
Essa é minha terra, terra do meu bem querer, onde as praças são riquezas imensas de 
profunda responsabilidades. 
 O ar puro que ela oferece me deixa saciada daquela sede de natureza e nessa praça a 
de se encontrar um pedacinho de muita beleza. 
 
 
 
TEXTO: HISTÓRIA 
 

PRAÇA JOÃO BATISTA RIOS 
 
A praça João Batista Rios, foi feita pelo primeiro prefeito de Itarema, o seu José Stênio 
Rios, filho do João Batista Rios, sendo assim uma homenagem ao pai dele naquela 
época, na primeira gestão do ano de 1986 quando ele assumiu o Itarema, depois 
houve uma restauração e assim foi colocado um busto, ainda hoje o busto está entre 
aquelas palmeiras imperiais, e também restaurado com o mesmo nome com nome da 
restauração e a inauguração, foi uma das primeiras praças feitas aqui no município de 
Itarema, ficando conhecida também como praça dos rios, também como a praça da 
juventude. 
A praça da juventude tem esse nome pelo fato de ser a onde os jovens Itaremenses se 
aglomeram, para conversar, bater papo e muitas vezes até namoro com este encontro 
de jovens, ela e bastante conhecida, sendo também uma das praças mais bem 
harmonizadas da cidade, tento muitas plantas, sendo muito ventilada, sendo uma das 
melhores praças consagradas desse município. 
Isso e o que se sabe sobre a praça, que ela em si e uma homenagem, pois antes ela era 
apenas um monte de areia, não tendo quase nada, e antes da praça tinha apenas a 
antiga delegacia de Itarema, sendo assim demolida e depois sendo assim criada assim 
pela administração do prefeito Stênio Rios a nossa querida praça João Batista Rios um 
dos principais monumentos históricos e culturais do município de Itarema. 
 
 
 


