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DECRETO LEGISLATIVO N º. 003/2018. 

 

DISPOE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO POSTO 

DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO DOMINGOS DA 

ANGÉLICA DE JOSÉ EDÉR COSTA RODRIGUES                                                                                    

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA aprova e a Mesa Diretora 

promulga o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO: 

Art. Iº- Fica denominada o Posto de Saúde do Bairro São Domingos da 

Angélica, de José Éder Costa Rodrigues em reconhecimento aos relevantes serviços 

prestados ao nosso Município. 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mario Ferreira Fonseca”, 10 

de Outubro de 2018. 

 

Reginaldo Rodrigues Mota – REGI 

VEREADOR – PSD 
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JOSÉ EDÉR COSTA RODRIGUES, filho de Maria do Socorro Costa Pinheiro, 
Servidora Pública da Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba, é o segundo filho 
de três irmãos, nasceu no dia 14 de Maio de 1982 no Hospital das Irmãs, onde hoje 
funciona o Centro Médico Nossa Senhora da Conceição, localizado na Rua Siqueira 
Mendes – Centro de Abaetetuba, era pais de dois filhos José Matheus Carvalho 
Rodrigues e Márcio Kauã Pinheiro Dias. 

Cidadão Brasileiro que estudou no Instituto Nossa Senhora dos Anjos (INSA), 
onde completou todo seu Ensino Fundamental e Escola Caminheiro do Bem onde 
concluiu o segundo grau em Administração, trabalhou na Empresa Parex na Vila dos 
Cabanos em Barcarena na função de Auxiliar de Manutenção. 

 Pessoa trabalhadora e honesta sempre honrou seus compromissos com muita 
dignidade, um homem de coração bom que sempre se preocupou com os menos 
favorecidos, e sua prioridade na vida era sempre sua família, com a qual sempre 
estava presente, procurando fazê-los felizes dedicando carinho e afeição. 

No dia 11 de Fevereiro de 2006, por volta de 11:30 (onze e trinta) da noite mais 
ou menos, ao trafegar em uma motocicleta pela Rua Joaquim Mendes Contente colidiu 
com um caminhão que estava parado na pista e veio a sofrer uma batida, o trágico 
acidente causou-lhe um traumatismo craniano, levando-o a falecer no local, aos 23 
anos de idade, em pleno vigor de sua juventude. 

Pela família e a sociedade de Abaetetuba deixou o legado de força, coragem, 
perseverança e muita fé, sempre falava aos familiares que não se preocupassem que 
DEUS sempre estaria com todos, moradores do Bairro Algodoal sendo muito conhecido 
no Bairro por toda comunidade como ZÓIO, apelido que incorporou com carinho no seu 
dia-a-dia, pessoa carismática desportiva, jogava futebol nos campinhos do Bairro, de 
onde colecionou muitos amigos e admiradores, teve sua vida ceifada na sua juventude 
promissora de cidadão abaetetubense, orgulhoso de sua cultura e de sua origem 
humilde. 

Conto com o apoio dos nobres colegas parlamentares, 
 
Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca”, em 10 

de outubro de 2018. 
 

Reginaldo Rodrigues Mota – REGI 

VEREADOR – PSD. 


