ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

MOÇÃO LEGISLATIVA Nº 0069/2019
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES

O Vereador PEDRO FIGUEREDO, com assento nesta casa legislativa, no uso de suas
atribuições legais e regimentais vem à presença de Vossa Excelência requerer, após
manifestação do Egrégio Plenário, envio de Moção Legislativa ao Exmo. Sr. Deputado
Federal Darci de Matos (PSD) com o seguinte teor:
A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
acatando proposição do Vereador acima nominado, envia a seguinte:
MOÇÃO LEGISLATIVA:
Considerando que já existe um local predestinado para a construção da referida Capela
Mortuária, como também o projeto concluído da obra.
Considerando que o bairro não possui Capela Mortuária, sendo a maioria dos moradores
de baixa renda, obrigados a velarem seus entes queridos em suas próprias residências,
principalmente, depois que a Diocese proibiu que falecidos fossem velados dentro das
igrejas do nosso município. De certa forma, isso causa um enorme transtorno aos
familiares e complicando ainda mais suas vidas, justamente, em um momento tão delicado
por qual passam os familiares.
Considerando ainda que a solicitada Capela Mortuária irá favorecer os bairros vizinhos.
Diante disso, solicita ao Deputado Federal Darci de Matos/PSD a destinação de Emenda
Parlamentar no valor de R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais) para construção de
capela mortuária no bairro Santa Clara.
Sala das Sessões, 07 de março de 2019.

Pedro Figueredo (PSD)
Vereador
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Destinação de Emenda Parlamentar para a construção de capela mortuária no bairro
Santa Clara.

