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PREFEITURA MUNICIPAL 

RECEBIDO em: 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

 

INDICAÇAO DE SERVIÇO N.° 049/2021 

Excelentíssimos Senhores Vereadores: 

Indico, de acordo com o que facultam os Artigos 227 e 228 do Regimento Interno, que seja 
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando a seguinte m dida de 
interesse público: 

"Aquisição de materiais para uso na Capela Mortuária Municipal lone Ferreira de 
Almeida, sendo: dois Jogos Velatório; duas garrafas térmicas; um bule grande, dois 
beliches com colchão e um botijão de gás". 

JUSTIFICATIVA 

No momento da morte de um familiar ou mesmo de um amigo próximo é difícil 
aceitar tamanha dor, uma coisa assim que chega sem avisar, sem tamanho, sem m dida, 
sem forma, e sem cor. Nesses momentos familiares e amigos estão abertos para consolo 
e solidariedade, e um mínimo de conforto durante os funerais se demonst a de 
fundamental importância. É muito difícil falar em morte, mas todos sabem sue a 
construção da Capela Mortuária municipal já veio facilitar muito esses momentos d fíceis 
vividos pelas diversas famílias de nosso município. 

Assim, a aquisição dos materiais ora descritos deixará o local provido dz uma 
melhor estrutura e oferecerá às famílias facilidades para acomodar os que ali pas t• rem, 
pessoas que muitas vezes necessitam vir de longe para se despedir de seu ente q erido, 
e assim encontrarão comodidade, tranquilidade, sem precisar estar trazendo ma eriais 
necessários de suas casas. 

Posto isso, sabendo que essa municipalidade sempre se demonstra preoc pada 
com o bem estar de seus munícipes, seja em que situação for, espero ser atend o na 
referida solicitação, visto que a mesma partiu de pessoas que necessitaram usa esse 
local para velar seus familiares e depararam com essas dificuldades. 

Câmara Municipal de Inácio Martins PR, 26 de abril de 2021. 
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