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PROJETO DE LEI Nº. 059/2022.  

INSTITUI O DIA MUNICIPAL DO 

APOSTOLADO DA ORAÇÃO NO 

MUNICIPIO 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, sanciona a 

seguinte lei:   

Art. 1º - Fica instituído, no município de Abaetetuba, por esta Lei, o Dia Municipal 

do Apostolado da Oração a ser comemorado  anualmente no dia 16 de junho; 

Art. 2º - O Dia Municipal do apostolado da Oração passa a integrar o Calendário 

Oficial do Município de Abaetetuba; 

Art. 3 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca em 04 de 

novembro de 2022. 

 
Ezequiel Víégas do Rego 

(EZEQUIEL DAS CAMPANHAS) 
VEREADOR – PV 
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Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhora Vereadora, 
Senhores Vereadores, 
 

O Movimento Católico Apostolado da Oração (AO) é um dos maiores grupos de 

fieis católicos do Município de Abaetetuba. É uma verdadeira marca cultural religiosa do 

nosso povo. É praticamente visitar uma igreja católica, durante a missa, e não se 

deparar com algum homem ou principalmente mulher trazendo sobre o peito uma fita 

vermelha  com uma cruz na ponta.  

Nos círios e procissões em louvor aos santos e santas católicos/as, que são uma 

grande marca do povo e da cultura abaetetubense, o Apostolado da Oração está sempre 

no “pelotão de frente”, formando as fileiras principais destes cortejos, levando além dos 

seus tradicionais membros vestidos de branco e ornados com fitas vermelhas a bandeira 

e o estandarte do grupo local. 

Sua origem no mundo, remonta ao ano de 1844, quando padres católicos, após 

retornarem de uma missão na África para a França decidiram iniciar o apostolado com  

os fieis. Já no Brasil, o Padre Bento Schembri fundou em Recife o primeiro centro do 

Apostolado da Oração-AO, em 1867 e poucos anos depois, em 1871, em Itu, o Padre 

Bartolomeu Taddei fundou o Centro do AO que espalhou ramos por todo o país. Em 

Abaetetuba o Apostolado da Oração conta com mais de 100 (cem) anos de história. 

Não resta dúvida da importância religiosa e cultural deste movimento católico para 

a cultura e religiosidade católica abaetetubense. Nesse sentido, solicito apoio dos/as 

ilustres colegas Vereadores e Vereadoras no sentido de aprovar o projeto de lei que 

Institui o Dia Municipal do Apostolado da Oração no município de Abaetetuba. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 04 de 

novembro de 2022. 

Ezequiel Viégas do Rego 
(EZEQUIEL DAS CAMPANHAS) 

VEREADOR – PV 
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