
 

ESTADO DE ALAGOAS 

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ 

GABINETE DO VEREADOR LEONARDO DIAS 
 

 

 R. Sá  e Albuquerque, 564 – Járáguá  – CEP 57022-180 - Fone (82) 3221-1281 – Máceio - AL  

www.cámárádemáceio.ál.gov.br - Página 1 de 2 

INDICAÇÃO N. 169/2021-GVLD 

 

 

Requer o envio de indicação ao Prefeito Municipal de 

Maceió, sugerindo que o mesmo avalie a 

possibilidade de permitir o acesso ao Cemitério 

Santo Antônio em Bebedouro para visitação 

mediante a assinatura de um termo de 

responsabilidade. 

 

 

Senhor Presidente, 

 

  Nos termos do art. 216, I do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Maceió, requeiro a Vossa Excelência que a presente indicação, 

depois de ouvido o Plenário e observadas as formalidades regimentais, seja 

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Maceió, João Henrique Caldas, 

bem como à Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável – 

SUDES, na pessoa do Sr.  Ivens Tenório Peixoto, sugerindo que se avalie a 

possibilidade de permitir o acesso ao Cemitério Santo Antônio em Bebedouro 

para visitação mediante a assinatura de um termo de responsabilidade. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Devido ao perigo ocasionado pelo afundamento de solo no bairro 

de Bebedouro, o Cemitério Santo Antônio em Bebedouro foi interditado por 

recomendação da Defesa Civil. No entanto, vários dos moradores que ainda 

permanecem em Bebedouro e adjacências têm seus mortos enterrados lá e estão 

privados de poder se dirigir às sepulturas e oferecer o sufrágio pelos seus entes 

queridos. Diante disso, e não obstante a indicação deste próprio gabinete no 

sentido de se proceder à transferência deste Cemitério para outra área (Indicação 

044/2021-GVLD, de 1º de março de 2021), solicita-se à SUDES que avalie a 

possibilidade de permitir o acesso ao Cemitério para que as pessoas possam 
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visitar seus entes falecidos mediante a assinatura de um termo de 

responsabilidade.  

S.S. da Câmara Municipal de Maceió/AL, _________________. 

 

 

Maceió, 4 de junho de 2021. 

 

 

 

LEONARDO DIAS 

Vereador 


