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PROJETO DE LEI Nº. 049\2022.  

DENOMINA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 

BAIRRO SANTA CLARA NA CIDADE DE 

ABAETETUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A Câmara Municipal de Abaetetuba aprova e a Prefeita Municipal de Abaetetuba/PA, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por lei, promulga a seguinte lei: 

Art. 1º - Denomina a Unidade Básica de Saúde do Bairro Santa Clara - na cidade de 

Abaetetuba de “UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CLEMIR DE ARAÚJO NERY”. 

Art. 2º - Esta Lei 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. 
 
 

GILBERTO RAULINO COSA 
VEREADOR - REPUBLICANOS 
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JUSTIFICATIVA 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhora Vereadora, 
Senhores Vereadores. 
 

CLEMIR DE ARAÚJO NERY, filho de Jair Nery e Maria de Araújo Nery, nascido em 15 

de março de 1949 em Abaetetuba. Por motivo do trabalho de seu pai, como funcionário do 

Serviço Especial de Saúde Pública–SESP, morou na cidade paraibana de Alagoa Grande e em 

Marabá, de onde foi para a cidade de Xambioá, em Goiás.  

Clemir Nery encerrou suas atividades no serviço público e ficou por cinco anos na cidade 

Goiânia, onde iniciou seus estudos, vindo ao final da década de 1950 a completá-los em nossa 

cidade. Estudou nas Escolas Leônidas, Basílio de Carvalho e Bernardino Pereira de Barros.       

Em 1968 seguiu para Belém-Pa para fazer o curso científico, e paralelamente frequentar 

o Instituto Evandro Chagas, onde concluiu o curso de Laboratorista Clínico. Ingressou na 

Faculdade de Medicina do Estado na primeira turma, onde se formou em 1976. Foi para São 

Paulo para fazer residência médica no Hospital das Clínicas e nesse período especializou-se em 

medicina do trabalho e patologia clínica.  

Nos anos na capital paulista, trabalhou como plantonista em vários hospitais e retornou à 

Abaetetuba em 1979, onde prestou serviços médicos em diversas empresas que atuavam nas 

obras pioneiras do complexo industrial de Vila do Conde. Na nossa cidade implantou o primeiro 

serviço radiológico na sua clínica. 

Clemir fez o curso de técnico em radiologia para ter o controle de todas as etapas do 

serviço. Teve a inestimável colaboração do grande mestre obstetra e ginecologista Dr. Luiz 

Gonzaga. 

Trabalhou por muitos anos como plantonista no Hospital de Santa Rosa em Abaetetuba, 

ajudou muitas pessoas e dedicou sua vida à salvar outras vidas.  Faleceu em 25 de fevereiro de 

2012, na amada cidade natal, deixando saudades e um vazio imenso no coração de seus 

pacientes, amigos e família. 
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Portanto, diante de seu legado e de sua grande contribuição com a saúde de Abaetetuba, 

nada mais justo que este receber a referida homenagem, pós mortem, de denominação da 

Unidade Básica de Saúde do Bairro Santa Clara com seu nome. 

 

CRISTIANO SILVA LOPES 
                                               VEREADOR – PSD. 
 
 
 

GILBERTO RAULINO COSTA 
VEREADOR - REPUBLICANOS 


