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REQUERIMENTO Nº. 051/2022 

 

EXMº. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA 

O Vereador que este subscreve, em conformidade com o Regimento Interno desta Casa, solicita que seja 

encaminhado à Chefe do Executivo Municipal e ao Chefe da Iluminação Pública do Município, o Sr. Antônio 

Marcos Souza Silva, o seguinte REQUERIMENTO: 

 
 

 SOLICITA A ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DO BAIRRO DA PALMEIRA, NO 
MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA. 
 
 

JUSTIFICATIVA: 

              O Cemitério citado, localizado no Bairro da Palmeira, é de finalidade pública, todavia, o local se 

encontra sem iluminação. Ressalta-se que muitos enterros acontecem no período noturno, por isso, a 

necessidade de uma iluminação melhor que facilite o acesso aos túmulos na hora dos enterros. 

               A revitalização do Cemitério, constitui medida urgente, necessária e imprescindível para a segurança e 

respeito aos visitantes que ali se faz presentes em horário de sepultamento e visitação. A medida consiste em: 

construção de passeio (calçada), asfaltamento, paisagismo (plantio de gramas, flores e árvores), instalação de 

bancos, construção de banheiros feminino e masculino, tendo em vista existir somente um de uso comum à 

todos, instalação de recepção, além de uma melhor conservação dos túmulos, tendo em vista o estado de 

abandono em que esses se encontram.   

                Diante do exposto indicamos à Chefe do Executivo Municipal e ao Secretário de Infraestrutura do 

Município, que sejam tomada as medidas cabíveis, junto aos órgãos competentes, no sentido que seja feita a 

iluminação do Cemitério do Bairro da Palmeira, com a maior brevidade possível. 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 25 DE MAIO DE 2022. 

_____________________________________________ 

        RODRIGO DIAS ANDRADE 
                    (Rodrigo do Caldo – Vereador) 
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