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PROPOSIÇÃO Nº. 081/2021 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  

Desde o surgimento dos tempos e passando por todos os períodos da história é fato que 

houve um enorme progresso e desenvolvimento em todos os campos da vida humana, sejam eles 

sociais, econômicos, ambientais, tecnológicos, políticos ou filosóficos. E, analisando vários 

momentos nas diferentes civilizações, sejam ocidentais ou orientais, das mais antigas até nossos 

dias, fica claro que cada cultura, de maneira particular, criou seus rituais e símbolos para recordar e 

respeitar seus mortos. 

Os cemitérios hoje existentes são, muitas vezes, construções de meados do século XIX, 

assim, já não desempenham mais a sua finalidade básica que são os sepultamentos e, na sua 

maioria, já estão saturados, passando por diversos problemas, sendo preciso se atentar para todos 

os impactos que este tipo de equipamento urbano vem gerar não apenas no entorno imediato, mas 

em toda a cidade. Por isso, torna-se necessário analisar espacialmente os cemitérios existentes e 

sua funcionalidade, buscando novas concepções para a atualidade. 

Desta forma, podemos destacar que o problema da lotação nos cemitérios públicos já vem 

ocorrendo há algum tempo. Logo, o Município de Abaetetuba, perante os dados recentes mostram o 

impacto que a Covid-19 tem causado. Assim, venho por meio desta, solicitar a construção de um 

novo cemitério público municipal, pois, os cemitérios são monumentos à memória daqueles que 

morreram e que os vivos fazem questão de perpetuar. 

Diante ao exposto, solicito, após ouvido o Douto Plenário e dada a sua aprovação, que esta 

Casa encaminhe um expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Senhora Francineti Maria 

Rodrigues Carvalho, solicitando a construção de um novo cemitério público municipal. Que da 

decisão desta Casa se dê a conhecer à comunidade abaetetubense e aos meios de comunicação de 

nosso município.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, 14 de abril de 2021. 

 

Max Willian Sousa Farias 
VEREADOR-MDB 


