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Gabinete do Vereador Antonio Goulart	 A.5. 1 ec.

Viaduto Jacarei, 100 Sala 617 6° andar Centro CEP 01380-900 Tel.: 3115-1355 R. 2233
Endereço na Internet: agoulart@mandic.com.br

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por objetivo sanar uma grave deficiência do
Serviço Funerário paulistano, fato que provoca até mesmo revolta naqueles que, tendo
perdido um ente querido, vão providenciar seu sepultamento na área de nosso
Município.

A população tem sido vítima de uma armadilha que lhe traz grandes
prejuízos, sobretudo naqueles abalados pela morte de um familiar ou de um amigo.
Quando o consumidor chega ao citado Serviço e não encontra disponível algum tipo
mais econômico de urna funerária, lhe são oferecidas duas alternativas: ou enterra a
pessoa falecida como indigente ou adquire um caixão fúnebre luxuoso e caro, sendo que
o preço total dos serviços correlatos (velas, flores, transporte, adereços religiosos etc.) é
sempre cobrado de modo proporcional ao preço da uma utilizada.

Assim sendo, mesmo a contragosto, as pessoas que contratam o Serviço
Funerário do Município de São Paulo acabam pagando altos preços por serviços que
não desejavam, por não quererem deixar seus mortos na uma de papelão, e por culpa do
próprio Poder Público que acaba fazendo bons negócios ao não oferecer urnas
econômicas, porém dignas.

Esta propositura corrige essa distorção proponde que na ausência de urna no
padrão escolhido, o consumidor poderá escolher outra pelo preço de padrão inferior,
sendo que nesse caso, o preço e a qualidade dos serviços serão correlatos aos preços
cobrados por aqueles relativos às umas de menor preço.

Pelo exposto, peço aos meus nobres pares a rápida aprovação deste projeto
para corrigir tão grave distorção.

O respeito pela natureza é o passaporte para a vida.
(J.B.T.)




