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jata das SessUs, em 

2.eatt413rOiet0 de Resolução, que ora apresento ao crivo de nobres pares, tem por 
finalidade instituir uma Comissão Especial de Vereadores pertinente aos serviços das 
concessionárias funerárias em Mogi das Cruzes, com a proposta de fiscalizar e acompanhar as 
atividades deste segmento. 

As concessionárias funerárias são empresas que trabalham com as questões ligadas 
ao sepultamento como venda de caixões, ornamentação de flores, transporte em carro 
fúnebre até o cemitério e translado para outras localidades, locação de paramentos para o 
velório, tais como anteparos para o apoio da urna, artefatos religiosos etc. 

Portanto, há uma série de atividades que abrangem o segmento, sendo imprescindível 
que as empresas do ramo atendam as exigências trabalhistas, técnicas e sanitárias para zelar 
pela qualidade da prestação de serviço, bem como preservação de seus colaboradores. 

Há de se atentar neste sentido para o profissional funerário, que acaba sendo inserido 
nas mais diversas atividades. Atuando como motorista na remoção e o traslado do corpo; na 
necromaquiagem (prepara esteticamente as partes expostas do corpo); na tanatopraxia, 
responsável pela conservação dos cadáveres; cerimonialista fúnebre; ornamentação do 
velório, entre outras atividades. 

Diante de tantas funções diferentes, consideramos que a qualidade da prestação de 
serviço funerário pode ficar comprometida, tornando suscetível a erros como o que ocorreu 
em 4 de junho de 2021, quando houve uma ocorrência gravíssima de troca de cadáveres em 
Mogi das Cruzes, na qual a concessionária funerária envolvida no caso acabou sendo 
responsabilizada pelo erro. 

Estes são os motivos que me levam a esperar a favorável acolhida por parte dos 
Excelentíssimos senhores Vereadores de Mogi das Cruzes para instituir a criação da Comissão 
Especial de Vereadores que estudam minuciosamente a matéria. 

Plenário Vereador Luiz eral o de nda, j.junho de 2021. 
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