
  

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
Av D. Pedro II, 1415 - tele/fax: 3751-4435 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 caixa postal nº 6 – cep: 68.440-000 

Site: cmabaetetuba.pa.gov.br 

E-mail: camara_abaetetuba@hotmail.com 

ABAETETUBA – PARÁ 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 014/2021. 

 
 

DISPÕE SOBRE OUTORGA DE TÍTULO 

DE HONRA AO MÉRITO 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 Título de HONRA AO MÉRITO ao cidadão Paulo 

Miranda 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 09 

de dezembro de 2021. 

 

Jociane de Jesus Bitencourt  Dias – JÔ DIAS 
VEREADOR-PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 

 

Paulo Miranda é natural de Abaetetuba, nasceu em 21 de Abril de 1978                                                              

iniciou o treino de Jiu Jitsu aos 17 anos de idade logo que surgiu o Ultimate Fighty  

(evento de Vale Tudo  conhecido  por  MMA) naquela época Paulo conheceu um rapaz 

que atendia pelo apelido de "Nenê", seu porte físico chamou atenção,  era conhecedor 

de algumas artes; logo buscou amizade com ele pra tentar obter conhecimento; aluno 

do professor Marinaldo Pinheiro. E mestre Edésio - que dominava a arte do Jiu Jitsu. 

Hoje o mesmo é faixa preta 3º grau de Jiu Jitsu graduado pelo mestre Wilson 5º grau. 

Paulo Miranda iniciou ministrando aula na academia a 19 anos atrás com o 

nome de "Arte Norte", depois de algum tempo foi mudado o nome para P. Miranda que 

segue até os dias atuais,  desenvolvendo atividades esportivas para crianças, jovens e 

adultos, homens e mulheres, que através do esporte tem a oportunidade de melhorar a 

qualidade de vida, saúde mental, inibir o uso de álcool e drogas, entre outros benefícios 

a sociedade como representar o esporte municipal em competições a nível nacional. 

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 Cidadão Abaetetubense. 

 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mário Ferreira Fonseca”, em 09 

de dezembro de 2021.  

 

 

Jociane de Jesus Bitencourt Dias – JÔ DIAS 
VEREADOR-PSDB 


