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INDICAÇÃO N° 136/2021 
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KATIA CRISTINA SIEBRA, Vereadora da Câmara Municipal de Urânia/SP, no uso de suas atribuições 
legais, apresenta a esta Augusta Casa de Leis, a seguinte Indicação: 

Indico ao Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal, junto ao setor competente, para que sejam 
realizadas no Cemitério Municipal as seguintes obras: 

—> O recapeamento das ruas: 0 asfalto encontra-se em péssimas condições e tem dificultado o 
deslocamento dos pedestres e principalmente de cadeirantes; 

--> Lixeiras:  Proximo  ao Cruzeiro, é necessário que sejam colocadas lixeiras para o devido 
descarte das embalagens de velas, caixas de fósforo e outros materiais. Há necessidade que 
sejam colocadas lixeiras em pontos estratégicos por toda extensão do cemitério; 

- -> No acesso ao portão central, há necessidade de canalizar as águas pluviais: É possível 
verificar uma lâmina de água, onde forma-se um lodo verde devido à frequência da água 
acumulada. Essa situação dificulta a passagem dos pedestres que correm o risco de sofrerem 
acidentes. 

- Para finalizar, solicito que sejam realizados o inventário e o mapeamento de todos os 
túmulos existentes no cemitério. 0 mapeamento facilitará a localização dos túmulos em 
momentos de visitas, bem como possibilitará aos funcionários do cemitério prestar um serviço 
de qualidade. Sugiro que as ruas do cemitério sejam identificadas através de placas, usando o 
nome de flores. 
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Senhor Prefeito, antecipadamente 
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DAVID  RODRIGUES MENESES 

VES DA SILVA 

Na certeza das providências urgentes do Excelentíssimo 
agradecemos. 

Câmara Municipal de Urânia/SP, 10 de novembro de 2021. 
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