CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
Gabinete Vereadora Professora Eleika | Partido PSL
REQUERIMENTO:

824/2020

EMENTA: Requer que seja enviado ofício ao
gabinete do prefeito Álvaro Dias solicitando
informações jurídico-administrativas sobre o
trâmite da Indicação nº 06/2018, encaminhada
pelo mandato da vereadora Professora Eleika, a
respeito da Criação de um Crematório Público
Municipal.

DESPACHO:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Natal, _____ de ________ de 2020.

PRESIDENTE

Professora Eleika Bezerra Guerreiro, vereadora eleita no desempenho de seu mandato, submete a
apreciação da mesa, para que seja discutida e submetida ao esclarecido plenário, a seguinte
proposição:
Requer nos termos regimentais, que seja enviado ofício ao gabinete do prefeito Álvaro Dias
solicitando informações jurídico-administrativas sobre o trâmite da Indicação nº 06/2018, encaminhada
pelo mandato da vereadora Professora Eleika, a respeito da Criação de um Crematório Público
Municipal.
JUSTIFICATIVA:
A Indicação nº 06/2018 trata sobre a criação de um Crematório Público Municipal a ser
instalado em um espaço municipal que seja adequado para tal fim, como solução humana, social e
ambiental à falta de espaço em cemitérios do Município de Natal e para uma correta e digna destinação
de seus mortos. Após dois anos do envio da matéria ao Executivo Municipal, ainda não obtivemos
retorno sobre o tema. Assim, solicitamos informações sobre o trâmite jurídico-administrativo da referida
Indicação, bem como sobre a viabilidade de agendamento de uma reunião virtual com o prefeito Álvaro
Dias ou com algum representante a respeito do assunto.
Diante do cenário atual de pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e da falta de espaço nos
cemitérios públicos de Natal, entendemos que a cremação é uma das medidas de saúde pública e
sanitária que serve como alternativa, uma vez que o Município não tem mais capacidade para atender
ao contingente populacional.
Palácio Padre Miguelinho, em 04.06.2020
(Assinatura do Parlamentar)
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