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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2020 
 

                                                 

DÁ NOME A UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE. 

 
 

  A Presidente da Câmara Municipal de Breu Branco, estado 
do Pará, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga 
manda que se publique a seguinte Lei: 
 
  Art. 1º - Fica denominada de “RAIMUNDO BARBOSA DE 
OLIVEIRA”, a UBS – Unidade Básica de Saúde, da Vila Areal, neste 
Município.  
 
  Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 
  PLENÁRIO ANTÔNIO OLIVEIRA SANTANA, aos oito dias do 
mês de dezembro, do ano de 2020.  
 
 
 

Gilma Soares da Costa 
Vereadora  
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RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA 

 
Vamos falar um pequeno relato da vida de seu Raimundo (in memoriam), mas 
conhecido como “21”, nascido no estado do Ceará na cidade de São Luiz do Curu, no 
dia 25 de dezembro de 1929. Em 1986 o mesmo veio para o estado do Pará, morar em 
Breu Branco, precisamente na comunidade do Areal. Seu “21” era considerado e 
respeitado por todos, foi um grande desportista, sendo um dos desbravadores do 
esporte na região do Pitinga, sempre incentivando os jovens a praticar futebol e 
respeitar os outros, independente de cor, religião e esporte. 
 
Seu Raimundo Barbosa de Oliveira ”21”, quando chegou no Areal, apaixonou pelo 
local, que fez do mesmo sua morada permanente,  fazendo com que ele nunca mais 
tenha retornado ao seu local de origem. Viveu nesta comunidade por 34 anos até o 
final d sua vida, que foi em 25 de outubro de 2020. 
 
Seu “21” foi um ótimo pai, excelente avô e bisavô, tendo como filha a professora Maria 
Cesarina, funcionária pública de carreira do municipio e também moradora da 
localidade. Ele deixou um legado de amigos e uma boa prosa, uma vez que ele gostava 
também de contar suas memórias cheias de riquezas e conhecimentos e sabedorias. 
 
 
Breu Branco, aos 08 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 

Gilma Soares da Costa 
Vereadora 


