
REQUERIMENTO Nº 00092/2019 
 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
João Camargo 
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta 
 
 
Senhor Presidente,  
 
 

O Vereador que este subscreve, vem respeitosamente requerer que, após 
ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao senhor Prefeito Municipal 
solicitando que, o Poder Executivo organize os serviços de sepultamento de 
pessoas nos dois cemitérios de Paraíso, conforme se sugere: 

Que haja treinamento de relações públicas aos coveiros, para que os mesmos 
possam oferecer melhor serviço, pois, as pessoas em momentos difíceis da vida, 
muitas vezes são tratados com enfado, indiferença e descortesia, porque estes 
coveiros não sabem a forma correta de conversarem com as pessoas; 

Que seja feito uma parceria com as funerárias para que as mesmas possam 
repassar aos familiares de pessoas em óbito, as devidas informações sobre os 
curtos do sepultamento, para que as mesmas possam se preparar. 

Que os preços cobrados pelos coveiros para execução dos serviços, sejam 
mais divulgados, para conhecimento da população em geral. 

Que o Poder Público tenha um pouco mais de participação na execução dos 
serviços de sepultamento, pois, tudo fica nas mãos dos coveiros e nem sempre os 
serviços ou o atendimento fica a contento. 

Portanto, além do elevado preço que os familiares são obrigados a pagar pelo 
sepultamento dos entes familiares, não recebem orientação prévia adequada sobre 
estes custos, o que muitas vezes os pega de surpresa porque não possuem todo o 
dinheiro; as funerárias não repassam informações porque não tem este 
compromisso, e, não há alguém da administração pública que possa intermediar 
toda a situação para que haja menos sofrimento às pessoas. 

Ao ensejo solicitamos que, seja implantado um programa de promoção social 
em que seja feita a redução dos preços a famílias de baixa renda, e que seja 
isentadas aquelas pessoas que se enquadram dentro da linha de pobreza. 

 
 
Gabinete do Presidente, 14 de março de 2019 

 
 
 

João Camargo 
Presidente 


