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PROPOSIÇÃO Nº.369/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 
             O Projeto Natal nos bairros vem contemplando os moradores de alguns bairros de 

participarem das festas de fim de ano. Sabemos que esta é uma época comemorada por 

muitos, e é simbólico ter a chegada do Papai Noel nestes lugares mais distantes da área 

central, principalmente para as nossas crianças. Tal proposta se faz necessária levar o 

lazer, a alegria e o entretenimento neste momento tão importante para as nossas crianças, 

principalmente as que têm mais dificuldades de locomoção e acesso.  

          É a maneira de dizer que todos são lembrados e também de poder desejar, 

realmente, um Feliz Natal. Para os moradores que participam da programação, a felicidade 

fica estampada no rosto e também nos agradecimentos. “É uma alegria muito grande ter 

uma festa natalina como a que a gestão proporciona. Tenho certeza de que nossas 

crianças, e os pais, aproveitam e ficam felizes. Nesse sentido, há a importância de que seja 

estendido para as demais localidades da zona rural (centro e ilhas)”. 

Diante do exposto, REQUEIRO na forma regimental após decisão favorável do 

Plenário, que a Mesa Diretora da Casa encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora 

Prefeita Municipal FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO e a Secretaria Municipal 

responsável solicitando que seja estendido para a Zona Rural o Projeto “NATAL NOS 

BAIRROS”, este que venha atender a Comunidade Vila Pontilhão e comunidades 

adjacentes (Curuperé Miri, Curuperézinho, Curuperé Grande, Vila Pororoca, Brasília, 

Mojú Miri, Alto Itacuruçá e Gapó Açu). Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos 

munícipes via meio de comunicação de nosso Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 17 de 

outubro de 2022. 

 

Vagner Sena 
VEREADOR - PDT 


