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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MARCO-CEARÁ 

 

 

REQUERIMENTO Nº 003/2018 

 

 

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e na forma 

regimental, requer a V. Exa., após ouvido o Plenário, encaminhar o presente ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Roger Neves Aguiar, bem como à Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, solicitando a revitalização de toda a estrutura física 

do cemitério localizado no Bairro Triângulo de Marco, neste Município.  

 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 1º 
de fevereiro de 2018. 

 

 
RUSEMBERG GOMES GUIMARAES  

  Vereador 
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Justificativa 

O cemitério público localizado no Bairro Triângulo de Marco necessita de 
reparos em toda a sua estrutura.  

O cemitério encontra-se em estado de total abandono; os serviços devem ser 
prestados inclusive na parte externa. A estatura do muro é baixa, há matagal 
na parte interna e a calçada está intransitável, com inúmeros buracos, o que 
vem dificultando a locomoção dos pedestres, inclusive de cadeirantes, ao 
transitar nas proximidades.  

As más condições das instalações elétricas do cemitério inviabilizam a 
realização de serviços que necessitam de equipamentos elétricos e a 
iluminação precária contribui para o acesso e permanência de desocupados no 
local.  

A situação vem contribuindo para a falta de segurança, o que vem deixando a 
população insegura.  

Há de se considerar, ainda, a possibilidade de proceder-se com ritual de 
enterro ou outras cerimônias durante o período noturno, o que demanda 
urgência para com a iluminação do ambiente, que conta, atualmente, 22 (vinte 
e duas) lâmpadas queimadas.   

A atenção devida do Poder Público do Município para com o problema 
apresentado e a consequente resolução fará com que o cemitério possa 
receber os corpos e familiares com dignidade. 

Certo de contar com a apreciação e aprovação deste Requerimento, renovo 
sinceros votos de estima e apreço. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 1º 
de fevereiro de 2018. 

 
RUSEMBERG GOMES GUIMARAES 

  Vereador 


