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DECRETO LEGISLATIVO Nº. 009/2022 

 

 DISPÕE SOBRE A OUTORGA DE TÍTULO DE 
CIDADÃO ABAETETUBENSE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA aprova e a Mesa Diretora promulga o seguinte 

Decreto Legislativo. 

Art. 1º Fica outorgado o Titulo de Cidadão Abaetetubense a CARLOS EDUARDO SILVA 

CURSINO, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de 

Abaetetuba e seu povo. 

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”, em 12 de setembro 

de 2022 

 

 

Emerson João Negrão Rodrigues 

VEREADOR–MDB 
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JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A história de Carlos Eduardo Silva Cursino, o Língua de Aço, no mundo da 

comunicação vem desde quando ele era apenas um menino. Nasceu no bairro Jurunas em 

uma família muito humilde, onde muito lhes faltava. Mas das poucas coisas que tinham, uma 

delas era um rádio. Ele escutava os programas Alô Alô Interior, Patrulha da Cidade e Gil 

Gomes na TV. Diz com toda a certeza que eles foram a sua inspiração e aguçavam a 

imaginação de um menino da periferia que cada dia mais sonhava em ser um radialista.  

Anos mais tarde o sonho viraria realidade.  

Por 14 anos comandou a mídia em Ponta de Pedras, no Marajó, cidade esta onde 

também formou sua família, foi casado e teve duas filhas Camylla e Amanda, até que foi 

convidado por um amigo, Marcivaldo, para vir a Abaetetuba. Não era nada certo, mas 

estavam convictos de que seria algo positivo. E tudo se concretizou. Chegou no final de 

2016 e em 2017 fez um teste na Viber Sistema de Comunicação - SBT Abaetetuba - onde foi 

aprovado para a vaga de repórter. Na época a diretora era a jornalista Louise Bandeira uma 

grande professora, impulsionadora de muitos desafios, apostou em Carlos Eduardo na 

editoria de segurança pública, que deu muito certo. Hoje é uma das referências em 

jornalismo policial e investigativo no Baixo Tocantins, sempre informando à população com 

responsabilidade. 

Em 2021, o Rev Ermersom Alves assumiu o comando da emissora, onde Carlos 

Eduardo se tornou âncora do jornal.  Já em 2022, o dono da Viber, João de Deus, reassumiu 

o canal , o jornal e com direção seu Jerry e Dona Silvana, hoje Carlos Eduardo  atua como 

apresentador e chefia de jornalismo. 

No sentido de reconhecer o trabalho sério ofertado à população abaetetubense por 

esse insigne jornalista, solicita às Vossas Excelências vossas parcerias para dar a este 

cidadão a honraria maior de nosso município que é o titulo de cidadão abaetetubense.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 13 de 

setembro de 2022. 

Emerson João Negrão Rodrigues 
                                                  VEREADOR - PMDB 


