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PROPOSIÇÃO Nº. 107/2021 

 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  

 

A pandemia provocada pelo novo Coronavírus gerou diversos impactos 

na educação, tanto para estudantes quanto para as instituições de ensino de 

mais de uma centena de países pelo mundo. Diante do risco representado 

pelas aglomerações, comuns na educação presencial, autoridades 

decretaram medidas bastante rígidas, começando por férias e suspensão 

temporária das aulas. 

Meses depois, boa parte das instituições de ensino continuou fechada 

para evitar o contágio e o aumento nos casos de Covid-19. Tecnologia e 

ensino a distância se tornaram aliados para dar continuidade ao ano letivo, 

mas enfrentam barreiras como a desigualdade no acesso à internet. 

A educação é um dos setores que teve a rotina fortemente afetada pela 

pandemia de Covid-19. Afinal, ir e voltar da escola fazia parte do dia a dia de 

milhões de crianças, adolescentes e adultos que, de repente, viram o cenário 

mudar. Com o fechamento das instituições de ensino, toda a dinâmica de 

aulas, exercícios e avaliações teve de ser repassada ao ambiente virtual. 

Dessa forma, percebemos a importância deste grupo ser vacinado 

dentre os principais, pois seu retorno, após estarem devidamente vacinados, 

proporcionará uma maior segurança aos mesmos, perante seu ambiente de 

trabalho.  

Assim, venho por meio desta, solicitar que os profissionais da educação 

de Abaetetuba sejam vacinados, dentro dos grupos prioritários, antes de seus 

retornos às atividades presenciais escolares. 



 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 3751-4435 

Site: cmabaetetuba.pa.gov.br 

E-mail: camara_abaetetuba@hotmail.com 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

Abaetetuba – Pará 

Diante ao exposto, solicito, após ouvido o Douto Plenário e dada a sua 

aprovação, que esta Casa encaminhe expediente a Excelentíssima Prefeita 

Municipal Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que os 

profissionais da Educação de Abaetetuba sejam vacinados, dentro dos 

grupos prioritários, antes de seus retornos às atividades presenciais 

escolares. 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”, 

03 de maio de 2021. 

 

Max Willian Sousa Farias 
VEREADOR-MDB 

 


