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Projeto de Decreto Legislativo nº. 010/2022. 

 

CONCEDE TITULO DE HONRA AO MÉRITO À 

ALDINEIA BARBOSA MAGNO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

           A Câmara Municipal de Abaetetuba aprova e sua Mesa Diretora promulga o seguinte 

decreto legislativo:  

Art. 1º - Fica concedido o titulo de honra ao mérito à Aldineia Barbosa Magno como 

reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao nosso município. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 27 de 

setembro de 2022. 

 
 

CRISTIANO SILVA LOPES 
VEREADOR – PSD 
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JUSTIFICATIVA 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

ALDINEIA BARBOSA MAGNO, abaetetubense, pessoa com deficiência física 

(cadeirante), Funcionária Pública a 22 (vinte e dois) anos. Trabalhou por 8 (oito) anos no 

Departamento de Trânsito (DETRAN). No ano de 2005 a 2008, foi Diretora em Abaetetuba 

do Departamento Municipal de trânsito (DEMUTRAN).  

De 2009 a 2011, foi Diretora do Departamento Municipal de Trânsito (DETRAN), no 

município de Igarapé Miri, posteriormente, devido seu vasto conhecimento em trânsito, foi 

chamada a ocupar o cargo de Assessora de Trânsito no município de Cametá-PA. 

Aldineia Barbosa Magno, mais conhecida como Néia, é um ser humano de caráter 

indiscutível, de grande conhecimento, de luta contra as mazelas sociais, aos menos 

favorecidos e pessoas com deficiência.  

Néia assumiu por dois mandatos a presidência da Associação das Pessoas com 

Deficiência do município de Abaetetuba (ADEMA), e, diante do referido cargo, pôde 

contribuir com a associação e trouxe diversas melhorias e garantias de direitos à classe. 

Aldineia possui cursos de gestão de trânsito em diversas áreas, e continua até hoje 

aprimorando seus conhecimentos, se considera eterna aprendiz.  

Diante de sua índole e seu Curriculum exemplar, no ano presente voltou a assumir 

em sua terra natal, o cargo de Diretora do Departamento de Transito no município de 

Abaetetuba, (DEMUTRAM), e atualmente contribui com o trabalho de organização do 

trânsito de Abaetetuba, fazendo seu trabalho de forma competente e honesta, como sempre 

fez em toda sua trajetória.  

 

CRISTIANO SILVA LOPES 

VEREADOR – PSD 


