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MORTO NÃO É MERCADORIA: VAMOS LUTAR CONTRA
A PRIVATIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS, DOS VELÓRIOS
E DO SERVIÇO FUNERÁRIO DE SANTO ANDRÉ
A ideia maluca de privatização
do serviço funerário, dos
velórios e dos cemitérios da
nossa cidade de Santo André
aventada pelo prefeito Paulo
Serra foi apenas suspensa,
mas não esquecida, porque
pegaria muito mal para ele e os
seus vereadores da base de
sustentação política fazer este
absurdo em ano de eleições,
porém, certamente, este
assunto virá à tona, caso se ele
e seu grupo de vereadores se
reelejam. Esta ideia insana
levaria à demissões dos atuais
empregados, à perda da
memória de nossos
antepassados e das nossas
famílias e, em especial, das
famílias mais pobres e
vulneráveis, tendo em vista o aumento dos custos dos
velórios, dos sepultamentos e da conservação dos
túmulos e jazigos, porque uma empresa privada visa
lucros e para garantir lucros alguém tem que pagar a
conta. As famílias já pagam e já pagaram para fazer o
sepultamento de seus entes queridos, porém teriam que
pagar novamente para mantê-los sepultados? Ou a
empresa iria mantê-los enterrados sem custos e por mera
benevolência?
A verdade é que parte dos serviços já está privatizado, por
exemplo, a reforma e a manutenção de jazigos está
monopolizada para certos construtores e as famílias não
tem o poder de fazer a manutenção e reforma por conta
própria ou de contratar livremente no mercado a preços
livres e mais baixos. Este fato, que fere o princípio da livre
concorrência deve ser investigado pelos órgãos de
controle da administração pública, porque é vergonhoso.
Caso eu seja eleito vereador, usarei de todos os meios
possíveis do mandato para reverter a privatização do

serviço funerário, dos velórios
e dos cemitérios de Santo
André e vou apresentar uma
lei para acabar com o
monopólio da manutenção e
dos jazigos e túmulos. As
famílias poderão fazer a
manutenção por conta própria
ou contratar pessoas físicas
ou jurídicas no mercado por
valores combinados entre si
mesmos. Também vou lutar
para impedir as demissões
d@s trabalhadores do setor.

Morto não é mercadoria e
cemitério e funerária não
deve ser motivo para
enriquecimento de setores
que ﬁnanciam políticos sem
compromisso com a população andreense.
A pessoa morta deve continuar com a sua dignidade,
cemitério é campo santo e, portanto, não deve ser
visto como mercadoria, coisa ou motivo de lucro fácil,
principalmente numa cidade onde as pessoas mais
pobres não exercem o direito integral à vida e à
saúde. Pela lógica da privatização deste serviço,
quanto mais mortos, melhor para o enriquecimento
do setor.Em caso de privatização, os “papas
defuntos” vão torcer para o não funcionamento do
SUS e para que as pessoas morram mais cedo.
Por isso, eu peço o seu imprescindível apoio e votos
e vamos lutar juntos com os trabalhadores e as
famílias contra meus este absurdo do atual prefeito e
de seus vereadores.
Abraços fraternos.
Vanderlei Siraque - candidato a vereador - 65013 e
professora Bete Siraque - prefeita - 13.

