
ESTADO DO PARÁA 
CAMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

CNPJ 14.145.817/0001-62 Palácio Antonio Ribeiro da Silva 
Av. Marechal Deodoro da Fonseca n° 225 -Centro - E-MAIL: camaraconcordiadopara@hotmail.com 

CEP: 68.685-000 - Concórdia do Pará- PA 

Camara Mun. de Concórdla do Park 
APROVADO% 

Em JOAL 

REQUERIMENTO N° 18/2022 

SENHOR PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES 

DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 
Pre[idente 

REQUEIRO: Que depois de ouvido o douto e soberano plenário e se aprovado for, seja 
oficiado a empresa Brasil BioFuels (BBF), instalada recentemente em nosso municipio 
atuando na área do cultivo sustentável de palma (DENDE), para que através de medidas 

cabiveis e em parceria com a Secretaria Municipal de Educação faça a reforma e 

ampliação da Escola M.E.F Santa Lúcia localizada no perímetro do Polo 51 (Rod. PA 

140, km 51 via Bujaru), municipio de Concórdia do Pará, para atender os alunos da 

rede de ensino publico, e que a citada empresa realize cursos profissionalizantes agindo 
como suporte na formação educacional dos filhos dos pais e responsáveis que trabalham 

nesta conceituada empresa, atuando dentro das medidas cabíveis com parte das 

despesas financeira da citada escola. 

JUSTIFICATIVA 

Sabemos que a Brasil Biofuels é o maior produtor de óleo de palma da América 

Latina e tem planos de expansão do cultivo da palma em nosso Estado e nossa região, 

investindo no cultivo sustentávele fortalecendo a agricultura familiar. 

Com a construção de uma escola nesta região irá beneficiar em muitos os filhos 

dos pais ou responsáveis daqueles que prestam serviços nesta empresa. 

Diante dessa necessidade e visando o beneficio dos envolvidos, é do 

conhecimento de todos que escolas e empresas têm investido cada vez mais em 
parcerias que rendem frutos para ambas as partes, que se beneficiam e, naturalmente, 

ajudam as pessoas que estão associadas a elas. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio Antonio 

Ribeiro da Silva, em 07 de abril de 2022. 

ANTONIO EDINALDO A. DE LIMA (Deka Alves) 
Vereador Municipal 


