NOTA ABERTA AO PUBLICO
RECANTO DA SAUDADE CEMITÉRIO PARQUE·TERÇA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2017

NOTA ABERTA AO PUBLICO
O RECANTO DA SAUDADE CEMITERIO PARQUE LTDA, desde a sua inauguração, tem
procurado melhorar cada vez mais a qualidade de seus serviços, não medindo esforços para oferecer
aos seus clientes uma frequente manutenção nos lotes jazigos, serviço de jardinagem e arborização
em seu campo santo, um amplo estacionamento rotativo, prestativo atendimento ao público, lojas de
conveniência, enfim, todo suporte para agradar ao máximo aqueles que aqui frequentam. Ocorre
que, alguns serviços como: macrodrenagem, coleta de lixo e pavimentação asfáltica na Alameda de
acesso ao Cemitério, são itens que independem da vontade e competência da Empresa. Serviços
estes que são básicos para oferecer conforto, comodidade e cuidado com os pedestres e veículos que
por ali circulam. Entendemos que tais serviços, que são assegurados e garantidos pela Constituição
Federal, são de responsabilidade total da Administração Pública, no caso em questão; a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA. Embora os inúmeros ofícios enviados a
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, suplicando os referidos serviços,
nenhuma providência sequer foi tomada por parte da Prefeitura com o intuito de realizar as devidas
obras na Via de acesso, haja vista, ter sido o Cemitério considerado de utilidade publica. Até a
presente data da postagem dessa nota e às vésperas de um dia de grande visitação ao Cemitério
Parque (Dia de finados), informamos que quem está realizando os serviços que deveriam ser de
responsabilidade da mencionada Prefeitura, mesmo sem possuir a obrigação e qualificação para tal,
são os funcionários do próprio Cemitério, os quais estão em mutirão neste momento coletando lixo
e tapando os buracos da rua com as ferramentas e recursos da própria empresa, tudo sendo feito para
evitar maiores prejuízos e/ou danos irreparáveis aos pedestres e veículos que estão visitando seus
entes queridos.
Dessa forma, e em respeito a dignidade humana, contamos com a compreensão e colaboração de
todos por esta lamentável falha do Serviço Público!

