
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Av. Dr. Anysio Chaves, 1001 — Aeroporto Velho — CEP: 68030-290
Santarém-Pará.

GABINETE DO VEREADOR RAIMUNDO FELEOL CARDOSO — DIDI FELEOL - PP

PROJ. DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1/2021, DE DE NOVEMBRO DE 2021.

Outorga o título de “HONRA AO MÉRITO” à Senhora ZILA

SOARES DA SILVA.

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais, faz

saber que em sessão realizada no dia de novembro o Plenário aprovou e ela promulga o

seguinte:

Art. 1º - Concedeotítulo honorifico de “HONRA AO MÉRITO”a ZILA SOARES DASILVA pelos

seus relevantes serviços prestados a comunidade santarena.

Art. 2º - O diploma referente a esta honraria será entregue em sessão solene promovida pela

Câmara Municipal em data a ser definida, a homenageada ou ao seu representante legalmente

constituído.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua aprovação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das sessões, Plenário “Vereador Benedito Magalhães” em|de novembro de 2021.
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FUNDAMENTAÇÃO

É de essencial importância que este Poder Legislativo, representante legítimo da

classe popular e dos demais segmentos de sociedade, reconheça pessoas que
trabalham e se dedicam em prol de nosso desenvolvimento. A homenageada aqui

mencionada, possui todas as qualificações, por sua atuação no seio da sociedade

de maneira integra e correta, contribuindo diretamente para o bem-estar de nossa

municipalidade.

Por essas e outras razões e de conformidade com suas elevadas qualidade

disponível no seu histórico em anexo, atendem ao propósito da presente

manifestação de honraria de “HONRA AO MÉRITO”.

Sala das sessões, Plenário “Vereador Benedito Magalhães” em|de novembro

de 2021.
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HISTÓRICO

ZILA SOARES DA SILVA
A homenageada nesta propositura, nasceu no lugar Babaçu, Lago Grande do

Curuai, filha de Francelina Santana da Silva e João Tavares da Silva. É casada

com Lázaro Manoel Batista (in memoriam), constituiu família na comunidade de
Boa Vista no Lago Grande. Da união matrimonial, nasceram-lhes 5 filhos e em

1970, mudaram-se para Vila de Curuai, com a preocupação da educação dosfilhos,
onde fixaram residência, permanecendoaté os dias de hoje.

Dona Zila, era proprietária de uma pensão, onde explorava a comercialização de

alimentação, sendo a principal referência no acolhimento aos visitantes da Vila e,

com isso, seu estabelecimento abrigava jovens de comunidades vizinhas, que

buscavam estudar em Vila Curuai. Era bastante requisitada dentro da comunidade

por cuidar do corpo e da mente das pessoas, através de seus ensinamentos, onde

benzia, puxava e ensinava remédio caseiros para tratar os mais diversos tipos de

enfermidades.

Sempre esteve envolvida nas atividades comunitárias, sendo uma grande

colaboradora na construção da Igreja Nossa Senhora de Nazaré de Vila Curuai e

na abertura da Estrada Translago, fazendo parte de um grupo de senhoras que

preparavam a alimentação que era servida aos comunitários que participavam dos

puxiruns realizados durante a construção da Igreja e dos serviços da abertura da

PA 257-Translago que eram liderados por Frei Gilberto Wood. Participar de clube

de mães, associação de moradores e, até hoje, aos 97 anos, é membro do

Apostolado de Oração da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, sempre
contribuiu para o desenvolvimento e crescimento da Vila Curuai e dos comunitários.
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