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CAIVIARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Institui o Dia Municipal do Coveiro.

0   PREFEITO   DO   MUNIcipIO   DE   JACAREi,   USANDO   DAS

ATRiBuieoEs  QUE  LHE  SAO  cONFERiDAs  POR  LEI,   FAz

SABER    QUE    A    CAMARA    MUNICIPAL    APROVOU    E    ELE

SANCIONA  E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.   1°      Fica   instituido,   em   Jacarei,   o   DIA   MUNICIPAL   DO

COVEIRO, a ser celebrado anualmente no dia  1° de novembro.

§  1°    Na  Sessao  Ordinaria  da  Camara  Municipal  a  ocorrer  na

semana em que recair o dia  1° de novembro,  sera  realizada solenidade para  homenagear o

Coveiro,  podendo ser indicados, anualmente, urn profissional de cada Cemiterio do Municipio

para   o   recebimento   de   diploma   de   reconhecimento,   expedido   atrav6s   do   Legislativo

Jacareiense, pelos relevantes servi?os prestados a coJetividade.

§ 2°   Os responsaveis pelos Cemiterios do Municipio indicarao, a

Equipe de Cerimonial da Camara Municipal, ate o dia 20 de outubro de cada ano, os Coveiros

a serem homenageados.

Art. 3°   Esta Lei entra em vigor na data de sua  publicagao.

Camara Municipal de Jacaref , 22 de agosto de 2022.

Vereador -Uniao Brasil

Autoria do Droieto: Vereador Valmir do Parque Meia Lua.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

0     Coveiro     6     urn     profissional     que     normalmente     passa

desapercebido  no  nosso  dia  a  dia,  pofem  exerce  papel  fundamental  para  a  comunidade  e,

assim, deve ser valorizado e reconhecido,  o que nos levar a propor uma data especial a lhes

ser dedicada,  bern como a receber uma homenagem na Camara Municipal.

Coveiro  ou  Sepultador e  o profissional que trabalha  garantindo a

organiza?ao dos cemiterios,  a  limpeza das  covas e jazigos,  cavando  e cobrindo sepulturas,

carregando caix6es, realjzando sepultamentos e exuma?6es,  realizando urn trabalho pesado

e que pode ser insalubre.

Os Covejros sempre estao disponiveis nos Cemiterios, ajudando

em  tudo  e,  muitas  vezes,  consolando  os  famjliares.  Mas  depois  daquele  momento  acaba

sendo esquecido. E ressaltamos o papel fundamental que tiveram e ainda estao tendo durante

a pandemia do Coronavirus.

A  profissao  de  Seputador ja  6  regulamentada  na  Classificagao

Brasileira   de   Ocupae6es   (CBO),   pofem   o   reconhecimento  ainda   nao  foi   suficiente   para

diminujr a preconceito contra este profissional mais conhecido como Coveiro.

A  Lei  Estadual  n°  12.940/08  instituiu  o  Dia  do  Sepultador,  a  ser

comemorado  no  dia  1°  de  novembro  em  todo  o  Estado  de  Sao  Paulo,  porem  queremos

celebrar a data atrav6s de homenagem na Camara Municipal e instituir o DIA MUNICIPAL DO

COVEIRO  em  Jacarei,  profissional  que,  alem  do  arduo trabalho,  tambem  sofre  com  tantas

vidas perdidas.

Assim   exposta  a   propositura,   esperamos  merecer  o  apoio  e

aprovagao dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.

Vereador -Uniao Brasil
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