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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 005/2022 

 

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
ABAETETUBENSE A JOSÉ MANOEL 
PANTOJA GUIMARÃES E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A Câmara 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 concedido o Título de cidadão abaetetubense ao Senhor José 
Manoel Pantoja Guimarães, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao 
nosso Município 

Art. 2º- Este Decreto Legislativo entrará em vigor na da sua publicação. 

 

Plenário da Câmara Municipal ‘‘Mário Ferreira Fonseca’’, em 22 de Agosto de 
2022.  

 

 

FERNADES DE OLIVEIRA ANSELMO - SABIÁ  

VEREADOR-PL 
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JUSTIFICATIVA 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente,  

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores,  

 

José Manoel Pantoja Guimarães, popularmente conhecido como Zeca Pantoja, 

nasceu na cidade de Igarapé-Miri – Pará. No ano de 1983 passou a residir no 

município de Moju - Pará, onde trabalhou em diversas atividades e nos mais 

diversos setores da sociedade mojuense.  

Por conta de seu grande engajamento e sua luta em favor dos mais 

carentes e também dos grupos organizados, iniciou sua vida pública 

candidatando-se no ano de 1992 ao cargo de vereador. Foi eleito e, a partir daí, 

continuou seu trabalho nas áreas urbana e rural e por sua conduta conquistou 

cinco mandatos consecutivos de vereador. E pelo seu entrosamento e 

sensibilidade, foi eleito Presidente da Câmara por três mandatos. 

           Por diversas razões e excelentes laços conquistados em Abaetetuba, Zeca 

Pantoja veio morar em nossa cidade e aqui continuar seu empenho e sua luta em 

favor dos mais simples. Aqui no nosso município, passou a ter uma dupla missão: 

atuar no serviço público contribuindo na gestão municipal com seu talento e 

experiência, resolvendo os mais diversos problemas que foram surgindo, outra 

tarefa muito mais nobre ainda foi a de vir anunciar a palavra de Deus pelo mais 

diversos lugares e igrejas.  

           Zeca Pantoja, portanto, além de estar atuando como intermediário entre as 

gestões municipais e os cidadãos de Abaetetuba, busca introduzir a palavra de 

Deus fazendo com que muitas pessoas voltem ao meio da sociedade buscando o 

bem comum. Por tudo isso, senhoras vereadoras e senhores vereadores, 
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consideramos a possibilidade de conceder ao senhor José Manoel Pantoja 

Guimarães o título de Cidadão Abaetetubense. 

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

22 de agosto de 2022. 

 

 

_____________________________ 

Fernandes Anselmo – Sabiá 
Vereador do PL     

  

 


