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Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2013

Concede o título honorário de Cidadão Marabaense ao senhor ANTONIO DE PÁDUA
DE DEUS ANDRADE, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Marabá aprovou e sua Mesa Diretora promulga o seguinte
Decreto Legislativo:

Art. 1º. Pelos relevantes serviços prestados ao Município de Marabá, concede-se ao
senhor ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE o título honorário de Cidadão
Marabaense.
Parágrafo único. O diploma representativo da honraria de que trata este artigo será entregue
ao homenageado em sessão solene da Câmara Municipal de Marabá, em dia e hora
previamente designados.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Marabá, 03 de junho de 2013

___________________________
Vereador
Guido Mutran Júnior
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JUSTIFICATIVA

ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE, casado, 44 anos, nasceu no Estado do
Piauí, especificamente no Município de Campo Maior.
Nosso homenageado é engenheiro civil formado pela Universidade Federal de
Fortaleza-CE. É mestre em Gestão de Pessoas pela UNP/RN, mestre em teologia pela
FATBI/DF, pós-graduado em engenharia de produção pela FGV/AM e pós-graduado em
engenharia de segurança do trabalho pela UNIP/RN.
No Estado do Pará há quase oito anos, atuou na iniciativa privada e atualmente enfrenta
o desafio de dirigir a SEVOP – Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.
Atuou como gestor de contratos em que foi responsável pelo planejamento, organização,
controle das atividades e interação com os clientes das seguintes obras: a) ampliação do
sistema de tratamento e abastecimento de água de Marabá; implantação do sistema de
tratamento e coleta de esgoto de Marabá; construção e pavimentação da duplicação da
Bra 230 – travessia urbana de Marabá; Ponte Estaiada (Lajeado-TO – Miracema/TO;
construção de onze pontes na BR 222, entre Marabá e Rondon do Pará.
Seu extenso currículo inclui atuação em empresas do porte da CMT Engenharia, Brazil
Homes, Skanka do Brasil, Habra Engenharia, Imovest, Construtora Futura, Construtora Servaz
S/A, Jatahy Engenharia e Construtora Colméia; e obras nas cidades de Senador PompeuCE, Manaus-AM, Fortaleza.
À frente da SEVOP, Antônio Pádua, como é mais conhecido, vem se destacando pela
rigidez com que vem tratando os problemas enfrentados por aquela pasta, mormente os que se
vinculam à utilização dos bens daquela pasta e quanto ao zelo das obras e outros serviços do
órgão por ele dirigido.
Diante de todos esses elementos de sua extensa biografia, Dr. Pádua é mais que
merecedor dessa honraria, que ora submetemos à apreciação do Plenário desta Casa,
que esperamos seja aprovado, após os trâmites regimentais.
Marabá, 03 de junho de 2013.
__________________________
Vereador
Guido Mutran Júnior
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