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DECRETO LEGISLATIVO Nº. 010/2021 

 
 

DISPOE SOBRE A OUTORGA DE TITULO DE CIDADÃO 

ABAETETUBENSE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA aprova, e a Mesa Diretora no uso de sua 

atribuição faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto Legislativo: 

Art. 1º - Fica outorgado o Título de CIDADÃO ABAETETUBENSE a GILBERTO 

RAULINO COSTA em reconhecimento ao desempenho e serviços prestados em nosso 

Município e seu povo.  

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

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 16 de 

novembro de 2021. 

 

ALUÍSIO MONTEIRO CORRÊA 

VEREADOR- PSDB 
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J U S T I F I C A T I V A. 

Gilberto Raulino Costa 
O Senhor dos Exércitos Jurou,  
dizendo: Como pensei, assim  
sucederá, e como determinei  

assim se efetuará. 
(Isaias 14:24)  

 

Nascido no dia 27 de maio de 1960, na cidade de Santarém Pará, criado 

numa família humilde, filho da saudosa dona Isolina, caracterizada por uma 
mulher maravilhosa, linda, que criou seus 9 filhos sozinha, com muita 
dificuldade, porém com muita garra e amor, com 7 anos já havia a 
consciência de ajuda-la nas despesas, passando a vender picolés pelas ruas 
de Santarém, uma infância muito difícil, pois parou os estudos para trabalhar 

nas diversas vendas como: jornais, revistas, discos e relógios. Até conseguir 
seu primeiro emprego formal, como vendedor de móveis, esse período foi 

muito complicado, pois se viciou em bebidas para tentar preencher o vazio 
que existia dentro de si. Foi assim que chegou na Igreja Universal há 35 anos 

atrás, entregou-se para o Senhor Jesus, se libertou dos vícios e decidiu largar 
tudo para fazer a obra de Deus, pregou o Evangelho em Manaus no Amazonas, 
Rondônia, Acre e Ceará. 

Um dos momentos mais marcantes foi no dia 16 de novembro de 1996, 
na cidade de Rondônia onde casou com Ana Costa, a qual conheceu na igreja 
e a mesma tem sido companheira, amiga, cuidadora e acima de tudo uma 

mulher de Deus. 

Responsável pelo trabalho Evangelístico do Pará dentro dos Presídios 

por 10 anos e com adolescentes infratores dentro das Unidades de 
Ressocialização da FASEPA, dando suporte espiritual tanto aos menores, 
quanto as famílias. 

Chegou na cidade de Abaetetuba em 2018, se candidatou a vereador e 

no ano de 2020 foi eleito pelo Partido Republicanos, com o objetivo de 
trabalhar pela cidade de Abaetetuba. 
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