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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº /2021, DE NOVEMBRODE 2021.

OUTORGA O TITULO HONORIFICO DE “HONRA
AO MERITO” AO IIMO. SRA. Elinete da Costa Muniz
Figueiredo.

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Santarém, usando de suas atribuições
legais, faz saber que em sessão realizada no dia 14 de Dezembro, o Plenário aprovou e
ela promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1º- Concede o título honorífico de “HONRA AO MERITO”ao Ilmo.

Sra. Elinete da Costa Muniz Figueiredo. Pelos relevantes serviços prestados a sociedade
santarena.

Art. 2º - O diplomareferente a esta honraria será entregue em sessão solene promovida
pela Câmara Municipal de Santarém em data a ser definida, ao homenageado ou a seu
representante legalmente constituído.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data da sua aprovação

Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, Plenário Vereador Benedito Magalhaes, em 29 Novembro de 2021.
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FUNDAMENTAÇÃO

Considerando a previsibilidade legal do art.35 do Regimento Interno Resolução nº
2, de 05 de setembro de 1990, desta casa Legislativa, ao qual “competem
privativamente a Câmara Municipal, as atribuições dispostas no art. 11 da Lei orgânica
do Município, como também o exercício de todos os demais poderes que implícita ou
explicitamente, lhe tenham sido conferidos nesta citada lei”;

Considerando o Art. 11 supramencionado, inciso XVII ao qual “Conceder título
cidadão Santarém, Título de honra ao mérito, medalha do mérito legislativo e medalha do
mérito esportivo a pessoa que tenham reconhecidamente prestado serviço ao Município,
mediante decreto legislativo aprovado pela maioria de dois terços de seus membros”

Na sequência, apresentamos o histórico do homenageado.

HISTÓRICO

Elinete da Costa Muniz Figueiredo, nascida em 29 de Setembro de 1976 começou a
trabalhar bastante cedo, sem tirar o foco dos estudos.
Sua experiência educacional iniciou-se em 1977, quando então substituiu sua irmã,
também professora em uma escola em sua comunidade, pegando assim, o gosto e o
AMORpela arte e dom do ensino, saber, conhecimento e educação. Licenciada Plena em
Pedagogia, com especialização em metodologia de ensino de libras (Língua Brasileira de
Sinais) e Educação Especial, Educação Inclusiva e Múltiplas Deficiências.
Ministra disciplinas na Educação Especial, para crianças com Leucemia (Câncer no
Sangue), Espectro Autista, Deficiências Auditiva, Físico Motora Intelectual e Múltiplas).
Vem sempre se atualizando e participando de cursos complementares, palestras,
congressos, conferências, simpósios e oficinas dentro de sua área de atuação e formação.
Prestou serviços educacionais nos estabelecimentos de ensino da rede Pública Municipal:
Escola Professora Ilda Mota, Escola Ecila Nobre dos Santos e Escola Brigadeiro Eduardo
Gomes, além do GRACSAN (Grupo de Apoio ás Crianças com Câncer de Santarém).


