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PROPOSIÇÃO Nº. 215/2022 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 
 

Os coveiros são responsáveis pela abertura (apenas quando forem utilizadas) das covas e 

sepulturas realizando respectivamente a exumação, a limpeza e sepultamento. Não é de 

competência dos coveiros desempenhar a limpeza e jardinagem do cemitério, esta é uma função 

do auxiliar de serviços gerais pesado (ASG) e/ou jardineiro. 

Como funções desempenhadas eles preparam a sepultura (escavando a terra, retirando 

lápides, limpando covas, etc.); mantém a limpeza e organização do espaço; retiram os caixões 

para exumações; garantem a manutenção de máquinas e ferramentas; manipula cordas de 

sustentação para posicionamento de caixão e zela pela segurança do cemitério. 

Na profissão coveiro o profissional se disponibiliza para cuidar da logística do cemitério, 

independentemente de público ou particular. Por ser um serviço sempre requisitado, o mercado é 

grande. Dessa forma, vimos propor por meio desta que se já existe no município o cargo de 

coveiro, que o município venha a contratar esses profissionais para atender gratuitamente a 

população, caso não, que o município altere a lei 107/97 (PCCR) dos servidores municipais e crie o 

cargo para desempenhar esta função no município de Abaetetuba. 

Diante ao exposto, solicitamos, depois de ouvido o Douto Plenário e dada a sua aprovação, 

que esta Casa encaminhe um expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Senhora Francineti 

Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que se já existe no município o cargo de coveiro, que o 

município venha a contratar esses profissionais para atender gratuitamente a população, em caso 

de inexistência do cargo, que o município altere a lei 107/97 (PCCR) dos servidores municipais e 

crie o cargo para desempenhar esta função no município de Abaetetuba. Que da decisão desta 

Casa se dê a conhecer à Comunidade Abaetetubense e aos meios de comunicação de nosso 

município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, 13 de junho de 2022. 

Max Willian Sousa Farias 
VEREADOR-MDB 


