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CONCKDE 0 TITULO DE "CIDADA 
RA. LARAH 
BETANIA DE SOUSA MARCONDES, 
PELOS RELEVANTE S SERVICOS 
PRKSTADOS AO MUNUCIPIO DE 
PARAUAPEBAS. 

0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PARAUAPEBAS, Estado do Para, 
no uso de suas atribuiçoes legais, conferidas nos termos do Art. 34, inciso XIX da Lei Organica Municipal, bern 
como do artigo 157, 51", alinea "d", do Regimento Interno, faz saber que o Plenario aprovou e fica promulgado o 
presente Decreto Legislativo: 

Concede titulo de cidada honoraria a Ilma. Sra. Larah Betania de Sousa Marcondes, honraria 
oft '9a por esta Casa de Leis em reconhecimento C referida personalidade da sociedade parauapebense pelos 
relevantes serviços prestados para o engrandecimento deste Municipio. 

sera em sessao 
solene realizada pela Camara de Vereadores. 

C' As despesas decorrentes da aplicaçao deste Decreto Legislativo correrao por conta de dotaçoes 
orçamentarias proprias, suplementadas se necessario. 

Este Decreto Legislativo entrara em vigor na data de sua publicaçao. 
Parauapebas, 11 de maio de 2020 

Elias Ferreira de Almeida Filho 

Vereador (PSB)



JUSTIFICATIVA 

Dra. Larah Betania de Sousa Marcondes, nascida em Porangam - Goias, filha dos empresarios Rosalino e 

Marta, irma dos renomados medicos Dr. Jansley e Dra. Larissa. Casada com Valter Marcondes e mae de Ana Larah e 

Walter Neto, sempre deixou claro a importancia da familia no desenvolvimento das relaçoes. Catolica e muito 

atuante na evangelizaçao faz de suas açoes o maior instrumento de fe e amor ao proximo. 

Formada em medicina pela Universidade do Rio de Janeiro, Dra. Larah chegou a Parauapebas em maio de 

2010, especialista em radiologia e medicina do trabalho, iniciou suas atividades na clinica CENSO, onde ate hoje 
trabalha. Atuou em varias empresas subcontratadas da Vale S.A, na area de mineraçao. Atualmente trabalha no 

Ho" 'tal Geral de Parauapebas, no setor de regulaçao onde tem destacado por sua presteza e sensibilidade. 

Sedenta por aprendizado esta dedicando os estudos a longevidade humana, amante da medicina preventiva, 

busca meios cientificos de contribuir com a populaçao orientando sobre procedimentos cotidianos que visao garantir 

a qualidade de vida por mais tempo. Cada vez mais os profissionais da saude veem a necessidade da medicina 

integrativa, a impottancia do bern estar coletivo e o equilibrio individual de corpo e mente. 

Dra. Larah e apoiadora de varios projetos sociais, sempre pronta a compartilhar sens conhecimentos e uma 

palestrante nata, que por onde e ouvida deixa mensagens de autoestima, cuidados pessoais, fe e uniao. Com 

habilidade singular para relaçoes interpessoais coleciona admiradores do seu trabalho e gratidao pelos feitos 

filantropos. 

Com muita satisfaçao indico Dra. Larah Betania ao titulo de Cidada Honoraria de Parauapebas, por ser 

me edora de tal honraria e coma forma de gratidao a dedicaçao a nossa comunidade. 

Parauapebas, 11 de maio de 2020 

Elias Ferreira de Almeida Filho 

Vereador (PSB)


