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Senhores Vereadores:

CONSIDERANDO que, embora tenha havido Requerimentos e 
Indicagoes de diversos vereadores desta Casa, para a construgao de um novo 
“CEMITERIO”, manutengao e adequagoes para melhor atender a populagao.

CONSIDERANDO que o atual Cemiterio Municipal ja nao comporta a 
demanda da cidade, ocorrendo muito constrangimento e indignagao da 

populagao;

CONSIDERANDO que o crescimento populacional de Cajamar faz com 
necessidade da populagao em ter um lugar digno para enterrar seusque a

entes queridos, pois sao momentos de muita dor e tristezas;

CONSIDERANDO que precisamos dar uma resposta a populagao sobre 
a possibilidade de enterrar os entes queridos mais proximos de suas 
residencias e com as devidas regularizagoes de um de ossuario para quando 
efetuar a exumagao tenha um lugar adequado para seus osseos e sua 
memoria ser preservada;

Diante de tais consideragoes e dentro das normas regimentals desta 
Casa, apresentamos a presente MOQAO DE APELO ao Excelentissimo 
Senhor Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, a possibilidade de 
contemplar a cidade com um novo cemiterio e terceirizar os servigos com 
especialistas em tratamento e zelo em todos os setores, dando tambem a 
possibilidade da construgao de\um cemiterio particular, onde a populagao 
conseguisse planejar um future em memoria de seus familiares e amigos.

Plenario Ver. Waldomirb dos Santos -13 de Janeiro de 2023.
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