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EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

DA

CÂMARA

O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Robson
Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito Municipal, com cópia ao senhor
Rafael Alexandre Faria, Secretário Municipal de Obras, Viação Urbana e
Apoio Viário, solicitando a execução dos serviços de limpeza, iluminação e
reforma da entrada do Cemitério Municipal “Nicolau Antônio Martins”, de
nossa cidade.
JUSTIFICATIVA
O cemitério municipal tem sido alvo de críticas
nos últimos dias. São várias as questões que têm levado a população a reclamar
das condições do campo santo.
Uma das críticas ao local se deve à sujeira, em
especial nesta época do ano, quando as folhas das árvores caem muito.
Acreditamos que existe empresa contratada com a finalidade de zelar pelo
cemitério e, neste contexto, a limpeza deve ser diária, pois a cada ida ao local se
percebe os espaços entre os túmulos tomados por sujeira.
Outra questão reclamada é a falta de
iluminação adequada. Há ocasiões em que os sepultamentos ocorrem no final da
tarde e início da noite e até que o cortejo fúnebre chega ao cemitério o sol já está
se escondendo e a escuridão começa a tomar conta. Fica difícil caminhar com a
falta de iluminação que não atende a todos os pontos.
E por fim, verificamos que a entrada do
cemitério, que há vários anos atrás foi remodelada, está carecendo de uma
reforma, pois a pintura está desbotada e o aspecto mostrado não agrada, sendo
motivo de pedidos para que aquela entrada receba os serviços de manutenção
necessários, incluindo uma nova pintura para todo o muro. Espero que estes
pedidos sejam atendidos, tanto para melhorar no dia a dia como para preparar
para a data em que o cemitério é visitado o dia todo, que é no Dia de Finados.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 28 de maio de 2018.
ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO
VEREADOR

