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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 001/ 2020. 

 
 

DISPOE SOBRE AUTORGA DE TITULO DE 
HONRA AO MÉRITO E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

 
 

A CAMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA aprova, e a Mesa Diretora no uso da 

atribuição faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgado o presente Decreto Legislativo: 

 

Art. 1º Fica outorgado o Título de Honra ao Mérito a Equipe específica de 

enfrentamento da Covid 19 de cada secretaria no município de Abaetetuba, em 

reconhecimento ao desempenho e relevantes serviços prestados ao nosso município e seu 

povo. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 27 de maio 

de 2020. 

 
 
 

Gilvaldo de Araújo Quaresma  
VEREADOR-PV 
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Justificativa 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhora Vereadora,  
Senhores Vereadores,  
 

A COVID-19 é uma doença respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2 e apresenta 

como principais sintomas febre, tosse seca e dificuldade respiratória. Essa doença pode iniciar 

como um simples resfriado, mas pode se agravar e levar à morte. Os primeiros casos surgiram 

na China, no final de 2019. Em seguida, espalhou-se para diversos outros países, o que levou 

a Organização Mundial de Saúde a decretar, no dia 11 de março de 2020, estado de 

pandemia. 

Essa doença é transmitida, principalmente, de uma pessoa para outra por meio das 

gotículas respiratórias. Além disso, ao tossir ou espirrar, o doente pode contaminar objetos. 

Uma pessoa pode infectar-se ao tocar objetos contaminados e levar a mão à boca, nariz e 

olhos sem antes higienizá-la.  

A Covid 19 é uma doença avassaladora. Só quem a contraiu e chegou a estágio grave 

e quem trabalha na luta para salvar tais pacientes, sabe. 

A Equipe de enfrentamento a Covid 19 merece todos os nossos aplausos pelos 

relevantes serviços prestados ao município de Abaetetuba e seu povo, haja vista que o 

trabalho realizado é diversificado é de liderança, carismático, social, realizado por meio de 

iniciativas voltadas à saúde pública, mas de empatia ao outro que sofre.   

É sabido que não há saúde de excelência em lugar nenhum do mundo, como foi 

percebido durante esse período de pandemia da Covid 19, mas o trabalho realizado pelos 

profissionais que estão à frente do enfrentamento à doença em Abaetetuba é digno de 

enaltecimento por ser relevante à comunidade, atendendo a uma demanda desproporcional, 

realizando ações que  excedem as paredes das unidades de saúde, cuidando de famílias, 

https://www.biologianet.com/biodiversidade/virus.htm
https://www.biologianet.com/saude-bem-estar/febre.htm
https://www.biologianet.com/doencas/pandemia.htm


 

 

 

   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
AV. Dom Pedro II, 1415 – Tele/ Fax: 3751-4435 

C.N.P.J. 04.363.065/0001-52, Caixa Postal nº 6 – CEP 68.440-000 
E-mail: câmara_abaetetuba@hotmail.com 

Abaetetuba – Pará 

mostrando que saúde pública requer se doar, se entregar. É uma demonstração de amor ao 

próximo.  

Essas especificidades que nos fizeram propor um título de honra ao mérito a toda a 

equipe que trabalhou e trabalha no enfrentamento da Covid, tanto da equipe de saúde, quanto 

de segurança, fiscalização e demais equipes de apoio. Para o qual espero contar com apoio de 

meus nobres pares nesta Casa de Leis. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 27 de maio 

de 2020. 

 

Gilvaldo de Araújo Quaresma 
VEREADOR – PV 

 

 

 

 


