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PROJETO DE LEI Nº. 058/2022.  

DENOMINA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

DO RIO ANEQUARA, ILHA PERTENCENTE À 

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 Rio Anequara, Ilha pertencente 

à cidade de Abaetetuba de “UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL PAULINO DA 

FONSECA. 

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 23 de 

agosto de 2022. 

 
CRISTIANO SILVA LOPES 

VEREADOR – PSD. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhora Vereadora, 
Senhores Vereadores. 
 

Manoel Paulino da Fonseca, natural de Abaeteuba, nascido em 22 de junho de 

1922, no Rio Campopema, constituiu família junto à Domingas Pereira com quem teve 5 

(cinco) filhos. Após a morte de sua esposa Domingas, casou-se com Maria da 

Conceição da Silva Pereira, tendo com ela 10 (dez) filhos e por volta do ano de 1945, 

estabeleceram-se no Rio Anequara (Ilhas de Abaetetuba), lugar que tornou-se sua 

morada até o fim de sua vida.  

Manoel foi um comerciante, dono de embarcações, favoreceu muitas famílias do 

Rio Anequara, principalmente empregando vários moradores daquela localidade. Seu 

Manoel tinha um coração muito bom e era solidário, fazendo o que podia e até o que 

não podia pelos mais necessitados que o procuravam, um ser humano ímpar para todos 

que o cercavam. 

Nos anos anteriores, o Rio Anequara não possuía um espaço para realização de 

eventos religiosos, e as celebrações aconteciam na casa de seu Manoel Paulino, o qual, 

juntamente com o Padre Vicente, visitavam outras comunidades com o intuito de levar a 

evangelização.  

Na década de 70, junto a outros moradores do Rio, fundou a Comunidade Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro. 

Muitas benfeitorias foram realizadas na comunidade do Anequara através do 

Senhor Manoel Paulino, dentre elas a doação do terreno onde foi construída a Escola da 

Comunidade, doou também terrenos para as pessoas mais necessitadas se 

estabelecerem com suas famílias, assim como, doou o terreno para a construção da 

Unidade Básica de Saúde, a qual foi recentemente inaugurada. Infelizmente, seu Manoel 

não teve a honra de ver a referida obra pronta e atendendo a sua amada comunidade, 

pois, veio à óbito em 1998, decorrente de um derrame cerebral. 
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Embora seu Manoel Paulino não esteja mais entre nós, sabemos o quanto ele 

está feliz por seu sonho ter sido realizado, afinal, agora a população do Rio Anequara   

possui uma UBS disponibilizando de atendimento à saúde dos moradores. 

Portanto, como forma singela de homenagear seu Manoel Paulino da Fonseca, 

cidadão que tanto contribuiu para o bem de sua comunidade, será denominado o Posto 

de Saúde do Rio Anequara com seu nome, pois, ele foi um morador de extrema 

importância não somente pra sua família que ali vive até hoje, mas para toda a 

população residente no Rio Anequara, e, atualmente os moradores o guardam em sua 

memória por todo o amor e dedicação dado a esta comunidade. 

 

____________________________ 
CRISTIANO SILVA LOPES 

VEREADOR – PSD 


