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DECRETO LEGISLATIVO Nº. 001/2021. 

 
 

DISPÕE SOBRE AUTORGA DE TITULO DE 
CIDADÃ ABAETETUBENSE E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

 
 

A CAMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA aprova, e a Mesa Diretora no uso da 

atribuição faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgado o presente Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica outorgado o Título de CIDADÃ ABAETETUBENSE a empresária 

Maria Estela Orsi Dohara em reconhecimento ao desempenho e relevantes serviços 

prestados ao nosso município e seu povo. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 02 de 

março de 2021. 

 
 
 

Fernandes de Oliveira Anselmo-SABIÁ 
VEREADOR-PL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
AV. Dom Pedro II, 1415 – Tele/ Fax: 3751-4435 

C.N.P.J. 04.363.065/0001-52, Caixa Postal nº 6 – CEP 68.440-000 
E-mail: câmara_abaetetuba@hotmail.com 

Abaetetuba – Pará 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Maria Estela Orsi Dohara, nascida em Jose Bonifácio, interior de São Paulo, 

migrou para Abaetetuba em meados de 1980 quando casou-se com Jorge Dohara. 

Quarta filha do seu Osvaldo Orsi e da dona Olga Bracci Orsi, Estela já era 

comerciante desde novinha, quando ajudava o pai na pecuária que ele tinha e por isso se 

interessou em Agronomia, curso superior que iniciou. 

Foi sua irmã Maria Ângela que a apresentou a Estela ao colega de sala da 

faculdade que poucos anos depois viria a se tornar seu esposo e com ele comemoraram 

40 (quarenta)  anos de casados neste ano de 2021. 

O casal Estela e Jorge tiveram 03(três) filhos: Marcela, Henrico (hoje, em nossos 

corações) e Takatoshi e 02(duas) netinhas, Maitê e Isabela, além da nora Iriane que é 

como uma filha para eles. 

Estela e Jorge já trabalharam com plantação de arroz, com plantação de pimenta-

do-reino, criação de suínos e criação de galinhas poedeiras, de onde surgiu o embrião do 

Grupo Dohara. 

O casal, que até então morava na Estrada de Beja, vinha para a cidade trazer as 

encomendas de ovos aos clientes e viram aí um nicho para empreender, abrindo o 

primeiro comércio onde hoje é a Conveniência Bompreço. Ao mesmo tempo em que o 

comércio crescia, a veia empreendedora da Estela falou mais alto e ela trouxe pra 

Abaetetuba a 1ª representação de telefonia celular da cidade, o antigo Norte Brasil 

Telecom – NBT; e que hoje é a Vivo.  

Estela sempre foi visionária - e defensora - da independência econômica da 

mulher, participando inclusive da 1ª diretoria do Conselho da Mulher Empresária da 

Associação Comercial de Abaetetuba. Sendo de sua autoria a criação A Marca do 

Conselho da Mulher Empresária. 
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O mais recente empreendimento foi a representação da Liquigás na cidade, que 

gera atualmente 40 empregos diretos e incontáveis indiretos. 

Por entender que o município deve a essa mulher boa parte do empreendedorismo 

do município de Abaetetuba é que trago para a apreciação de Vossas Excelências a 

concessão de título de Cidadã Abaetetubense.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário ferreira Fonseca, em 02 de 

março de 2021.  

 

Fernandes de Oliveira Anselmo-SABIÁ 
VEREADOR-PL 

 


