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DECRETO LEGISLATIVO Nº. 012/2021 

 
 

DISPOE SOBRE A OUTORGA DE TITULO DE CIDADÃO 
ABAETETUBENSE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, no uso de suas atribuições legais faz saber 

que o Plenário aprovou e sua Mesa Diretora promulga o presente Decreto Legislativo: 

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

DA SILVA em reconhecimento ao relevante 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 18 de novembro 

de 2021. 

 

Max Willian Sousa Farias 
VEREADOR- MDB 
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J U S T I F I C A T I V A 

 

Rubens Detogni da Silva nasceu em Ji-Paraná Rondônia, reside em Abaetetuba há 

aproximadamente três anos.  

Veio para Abaetetuba com uma possibilidade de evolução e crescimento, onde notou 

que a cidade tinha um comércio muito aquecido, notando também que o lugar era carente 

para o ramo de telecomunicações, nesse sentido montou a primeira loja e ficou muito 

surpreendido com as vendas. Logo em seguida decidiu trazer a sua família a qual residia na 

cidade de Uruará/Pará, local onde moravam há 22(vinte e dois) anos.  

Nesses 03 (três) anos montou 03 (três) lojas e se instalou em definitivo no município 

onde já possui grandes investimentos e não se vê morando em outro lugar a não ser em 

Abaetetuba.  

Rubens ama todas as pessoas daqui, cultura, amigos que são muitos hospitaleiros.  

Perguntado o que significa Abaetetuba pra ele? Rubens disse que o município é como 

um pai, que o acolheu super bem e que deve muito a esta cidade querida. Que a mensagem 

que deixa para os moradores desta cidade é de agradecimento a  todos os seus amigos e 

clientes por terem recebido a ele  e a sua família neste lugar maravilhoso e encantador, 

onde abriu várias portas para ele, de forma que hoje ele tem Abaetetuba dentro do coração 

e todos os habitantes deste município. Hoje, ele se considera Abaetetubense inclusive tem 

uma filha que nasceu aqui na cidade. Rubens ama este lugar, ama este povo, ama 

Abaetetuba. 

Pelos motivos expostos é que peço a honraria de Cidadão Abaetetubense a esse 

homem que tanto ama a esta Terra. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 18 de 

novembro de 2021. 

 

Max Willian Sousa Farias 
VEREADOR- MDB 
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