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INDICAÇÃO 051/2022 

De 25/04/2022 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.  

 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

providenciar o mais breve possível, a instalação de um 

padrão de luz, e energia elétrica com luminárias na 

capela, e também na área interna do Cemitério Municipal. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Temos no Cemitério Municipal de Santa Lúcia, uma 

pequena Capela, e se faz necessário a instalação de um 

padrão de luz, e energia elétrica com luminárias na 

capela, e também na área interna do Cemitério Municipal; 

A instalação da energia elétrica com luminárias na 

área interna do Cemitério Municipal, visa atender em 

especial, os prestadores de serviços na construção de 

túmulos, que necessitam da utilização de ferramentas 

elétricas no local; 

Ressalto ainda a necessidade de colocação de lu-

minárias em toda a área interna do Cemitério Municipal, 

é necessária a fim de evitar a utilização para a prática 

de atos de vandalismo, e até mesmo em respeito as pessoas 

que tem ali sepultado seus entes queridos.       

 

Diante do exposto, GUILHERME, vereador, investido em 

suas atribuições conferidas por Lei, INDICA Oficializar 

ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir 

a necessidade, de providenciar o mais breve possível, a 

instalação de um padrão de luz, e energia elétrica com 

luminárias na capela, e também na área interna do 

Cemitério Municipal. 
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O pedido desta Indicação, além de sentimental, tem 

o objetivo de atingir o melhoramento estrutural do local, 

precisando assim o Administrador Municipal, atender este 

pedido, com a maior urgência do possível.   

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 25 de 

Abril de 2022.  

 

 

 

 

GUILHERME 

     VEREADOR 


