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INDICAÇÃO N° 069/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
adote providências visando melhorar as condições 
de usabilidade do Velório Municipal localizado na 
região central da Cidade, com a instalação de 
ventiladores, bebedouro, gás de cozinha, 
substituição dos vidros quebrados, manutenção da 
parte elétrica, a disponibilização itens de cozinha, e 
ainda a colocação de grades nas janelas e a 
permanência de um guarda no período noturno, 
quando o espaço estiver sendo utilizado. 

AUTORA: Vereadora Valquíria Cristina de Freitas 
Bertulino 

Nossa Cidade conta com dois velórios municipais, sendo um localizado 
na região central, que é o mais utilizado e outro dentro do próprio Cemitério 
Municipal 

No entanto, o velório localizado na região central da Cidade, embora 
seja o mais utilizado, pela facilidade de acesso, não conta com diversos itens 
importantes, como, por exemplo, ventiladores e bebedouro, que ofereçam um 
mínimo de conforto aos nossos munícipes enquanto estes velam seus entes 
queridos. 

O Velório Municipal também precisa receber serviços de manutenção na 
parte elétrica, pois as tomadas não funcionam adequadamente, bem como a 
substituição dos vidros das janelas que se encontram quebrados. 

Outro ponto muito cobrado pela população é com relação à falta de gás 
de cozinha e também de itens e acessórios de cozinha, que impossibilitam até 
mesmo a simples tarefa de se preparar um café. 

As famílias que utilizam o Velório Municipal, para prestarem suas 
últimas homenagens aos seus entes queridos, vêm se ressentindo com a falta 
desses importantes itens e pedem providências do Poder Executivo Municipal. 

Considerando, finalmente que, além de tratar-se de reivindicação justa 
da população, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, após ouvido o douto Plenário, 
que adote providências visando melhorar as condições de usabilidade do Velório 
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Municipal localizado na região central da Cidade, com a instalação de ventiladores, 
bebedouro, gás de cozinha, substituição dos vidros quebrados, manutenção da 
parte elétrica, e ainda disponibilização itens de cozinha, a fim de oferecer um 
mínimo de conforto aos nossos munícipes enquanto estes velam seus entes 
queridos. 

Outrossim, INDICO ainda que sejam realizados estudos, visando a 
instalação de grades nas janelas e a permanéncia de um guarda no local, durante 
todo o tempo em que o velório estiver sendo utilizado, de modo especial, durante o 
período noturno, a fim de garantir a segurança dos usuários. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 12 de março de 2020. 

VALQUÍRIA C TINA DE REITAS BERTULINO 
Vereadora — MDB 
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