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PROPOSIÇÃO Nº. 375/2022  

Excelentíssimo Senhor Presidente,  
Senhoras Vereadoras,   
Senhores Vereadores,   

   

           CONSIDERANDO que a Escola Municipal São Raimundo, assim como o posto de saúde   

localizada na zona rural ilhas (Rio PARURÚ) encontra-se sem energia elétrica, devido ter queimado 

o transformador de energia e o gerador ter sido levado da comunidade vem  ocasionando a má 

conservação dos alimentos servidos aos alunos.  

         CONSIDERANDO a RDC N° 216/2004 ANVISA, QUE DISPÕE SOBRE REGULAMENTO 

TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS PARA O SERVICO DE ALIMENTAÇÃO.  

         CONSIDERANDO a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle 

sanitário na área alimento  visando a proteção a vida da população. 

         CONSIDERANDO Boas práticas procedimento que devem ser adotados por serviços de 

alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico sanitária e a conformidade dos alimentos com a 

legislação sanitária.  

         CONSIDERANDO os sérios agravos que veem ocorrendo no acondicionamento da merenda 

escolar da comunidade ribeirinha do Rio PARURU, proveniente a falta de energia elétrica na escola 

para acondicionar a merenda em temperatura ambiente adequada de resfriamento para manter a 

merenda crua em bom estado de preparo e consumo.  

         Diante do exposto, requeiro que depois de obedecidas as normas regimentais desta douta 

Casa de Leis e com a aprovação do Plenário, a Mesa Executiva da Câmara envie expediente a 

Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita Municipal de Abaetetuba, 

solicitando Em caráter de emergência o CONSERTO DO TRANSFORMADOR DEFEITUOSO, 

OU AQUISIÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA (CONJUGADO) PARA A ESCOLA SÃO 

RAIMUNDO – RIO PARURU, A FIM DE REESTABELECER A CONSERVAÇÃO ADEQUADA DA 

MERENDA ESCOLAR . Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos meios de 

comunicação de nosso Município, e à Direção da Escola São Raimundo.  

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

de 2022. 

Edinho Silva 
   VEREADOR – MDB 


