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EQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO

CEMITÉRIO PUBLICO DO SITIO JARDIM

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE

SANTA ROSA/PB E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS.

REQUEREMOS, ouvindo o Plenário na forma Regimental e

Constitucional, que seja oficiado o Prefeito Constitucional de Barra de Santa

Rosa, o senhor Jovino Pereira Nepomuceno Neto, solicitando do mesmo a

ampliação e reforma do Cemitério Publico do Sitio Jardim zona rural do

Município de Barra de Santa Rosa/PB e dá outras providencias. Reiterando o

pedido do Requerimento de N° 021/2017.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação ainda não foi atendida, uma vez que foi solicitada

no dia 06 de abril de 2017 e se faz necessário a reforma e ampliação do

Cemitério Público do Sitio Jardim, pois o mesmo foi construído há muitos anos

e depois de sua construção não foram feitas reformas e/ou pequenas

ampliações, assim sendo o espaço estrutural não mais comporta a demanda

que necessita de atendimento. A Infra-estrutura oferecida já se encontra em

más condições, e a falta de espaço tem se tornado uma freqüente preocupação

populacional. Sua ampliação tem o objetivo de melhor atender a população no

sepultamento de suas famílias.

Logo, se faz necessário e urgente que possamos focar os olhos

para resolver este problema emblemático que chega simultaneamente com a
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necessidade e o desejo das famílias sepultarem seus entes em sua

comunidade.

Diante disso, a ampliação e reforma do Cemitério se faz necessário

tendo em vista a amortização desses problemas que vem se acarretando.

Justo que essa medida contribuirá para o melhoramento das condições infra-

estruturais e conseqüentemente contribuirá para a satisfação geral dos

habitantes desta comunidade.

Sala das Sessões "Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA".

Barra de Santa Rosa, 11 de Setembro de 2019.

<^osé Diógines Medeiros

Vereador Proponente
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