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PROJETO DE LEI N° 27 DE 31 DE AGOSTO DE 2022. 

mara Mun. de Concórdia do Par 

APROVADO 
Em 5 ALTERA DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO 

PÚBLICO QUE ESPECÍFICA. 
2 

Presidente 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de 

Concórdia do Pará, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°. Fica denominada com o nome de Avenida Pastor Paulo Mascarenhas, em toda a 

sua extensão, a via pública designada de Rua Major Cardoso, que dá acesso ao Bairro 

Asa Branca, no municipio de Concórdia do Pará. 

Art. 2°. Fica o Poder Executivo autorizado a providenciar placas indicativas da 

denominação dada por esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua 

publicaçãoO. 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 

Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio Antonio Ribeiro da Silva em 31 de 

agosto de 2022. 

BRUNO PASTANA FEIO 
Vereador Municipal 
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APROVADO 
Em. /5 I2 2 JUSTIFICATIVA 

Presdente 
E notória a relevância da denominação oficial das vias pUblicas para atender 

necessidades essenciais da população, especialmente em relação a comunicação, o 
encaminhamento de encomendas, a relação social, etc. Da mesma forma, é indispensável a 
correta localização dos logradouros para as diversas ações desenvolvidas pelo Poder Público, a 

exemplo dos trabalhos de recadastramento do Perimetro Urbano do Municipio. 

A presente iniciativa tem suporte legal na Lei Organica do Municipio, que em seu art. 25 

inciso XVI, detemina que cabe à Câmara de Vereadores, com a sanção do Prefeito, dispor 

sobre a denominação de prédios, vias e logradouros públicos. 

A matéria em tela visa alterar o nome da Rua Major Cardoso, que dá acesso ao Bairro 

Asa Branca, de Avenida Pastor PAULO MASCARENHAS. 

Paulo Mascarenhas Cesário nasceu na cidade de Abaetetuba (PA), no dia 27 de agosto 

de 1948, filho de Miguel Cesário e Nazaré Mascarenhas e Cesário, familia tradicionais daquela 
cidade. Em 09/09/1995 foi consagrado a Pastor para servir na lgreja Assembleia de Deus no 

Bairro do Maguary (Ananideua/PA) ao lado do pastor presidente Gilberto Marques de Souza 
(Presidente da Convenção Estadual-cOMIEADEPA), e em 15/06/1996 tomou posse no seu 1 
campo como pastor presidente pastoreando a Igreja Assembleia de Deus da cidade de Santarém 

Novo PA. 

No dia 05/07/1998 assumiu o seu 2° campo na igreja Assembleia de Deus na lha de 
Cotijuba, no município de Belém do Pará, e no dia 17/03/2006 assumiu o seu 3 campo 
pastoreando a igreja Assembleia de Deus de Concórdia do Pará, pastoreando esta igreja até o 

dia 30/04/2016. 

O pastor Paulo Mascarenhas foi um homem que teve a visão voltada para a assistência 
social cuidando com especial atenção às crianças, jovens, adolescentes e também os anciões, 

sendo que durante o seu pastoreio na Assembleia de Deus em Concórdia do Pará construiu a 
Congregação Asa Branca (atual Monte Horebe), no bairro Asa Branca prestando assim 
atendimento social e espiritual aos moradores necessitados daquele bairro, inclusive construindo 
casas aos mais carentes, onde implantou um projeto social na distribuição de roupas, calçados e 
alimentos às pessoas carentes deste novo bairro. 

O pastor Paulo Mascarenhas era casado com a senhora Ruth Cesário, sua inseparável 
companheira ao longo do seu ministério pastoral, com quem teve dois filhos. 

Na manha do dia 13 de dezembro de 2020, a Convenção das Assembleias de Deus do Brasil no 

Estado do Pará (COMIEADEPA) perdeu um dos seus mais ilustres pastores; o pastor Paulo 
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Mascarenhas Cesário, que, como milhares de brasileiros, não resistiu à batalha contra a COVID 
19, depois de 22 dias internados em um hospital na capital paraense. 

Consideramos, portanto, justa a referida homenagem, solicitando assim o apoio dos 

demais colegas vereadores na aprovação desta propositura 

BRUNO PASTANA FEIO 

Vereadop/Municipal 

Camara Mun. de Concórdia do Par 
APROVADO 

22 Em.5 

Presdente 


