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PROJETO DE LEI Nº 007/2021. 

Denomina a Unidade Básica de Saúde-UBS 

do Bairro Santa e dá outras providências. 

 

A Câmara Municipal de Abaetetuba aprova e a Prefeita Municipal de Abaetetuba/PA, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, promulga a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica denominada de Maria Eunice Rodrigues Carvalho a Unidade Básica de 

Saúde do Bairro Santa Rosa.  

 

Parágrafo único.  O nome do referido logradouro deverá ser afixado na fachada ou 

vista do prédio que sedia a referida UBS.  

 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca em 02 de março 

de 2021. 

 

Emerson João Negrão Rodrigues 
VEREADOR – MDB 
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JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhora Vereadora, 
Senhores Vereadores. 
 

Maria Eunice Rodrigues Carvalho, abaetetubense, natural da comunidade do Rio 

Bacuri, nasceu em 29 de abril de 1943 e teve uma vida dedicada à família e aos 

cuidados com as pessoas. 

Casou-se com o popular Chico Narrina, com quem teve seis filhos, os quais 

criaram e educaram com muito amor.  

Na década de 1990 foi Secretária Municipal de Assistência Social, experiência na 

qual desenvolveu muitos programas sociais voltados para crianças, adolescentes e 

idosos.  

Mulher de personalidade cativante, dedicou-se aos cuidados com a pessoa idosa 

e à defesa incondicional dos direitos dessa parcela da população, especialmente 

daqueles em condição de vulnerabilidade social. 

Em agosto de 2001, criou a ONG denominada Centro de Convivência da Pessoa 

Idosa (CCPI). Desde então, a instituição trabalha ininterruptamente com oferta de 

diversos serviços de educação, saúde e assistência social.  

Como presidente do CCPI, contribuiu para que as pessoas da melhor idade em 

Abaetetuba tenham um envelhecimento saudável, com desenvolvimento da sua 

autonomia e fortalecimento da sociedade.  

Em 2020 nos deixou, vitima de complicações da Covid-19, mas sua marca 

indelével de carinho, dedicação, cuidado e defesa dos direitos dos idosos a manterá 

sempre presente entre nós. A denominação da UBS é uma homenagem simbólica para 

a memória de uma pessoa que tanto cuidou do próximo. 

Nesse sentido espero contar com apoio de Vossas Excele3ncia para a aprovação 

do presente projeto de Lei. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa: Mário Ferreira Fonseca, em 02 

de março de 2021. 

Emerson João Negrão Rodrigues 
VEREADOR-MDB 
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