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CONCEDE 0 TITULO DE "CIDADAO 

HONORARIO" AO ILMO. SR. FABRICIO 

PELOS 

RELEVANTE S SERVIQOS PRESTADOS 
AO MUNUCIPIO DE PARAUAPEBAS. 

0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PARAUAPEBAS, Estado do Para, 

no uso de suas atribuiqoes legais, conferidas nos termos do Art. 34, inciso XIX da Lei Organica Municipal, bem 

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 cidadao honorario ao Ilmo. Sr. Fabricio Ayeres Estorari, honraria ofertada por 

esta Casa de Leis em reconhecimento a referida personalidade da sociedade parauapebense pelos relevantes serviços 

prestados para o engrandecimento deste Municipio. 

A outorga do titulo ora concedido se fara em data a ser definida, certo que sera em sessao 

solene realizada pela Camara de Vereadores. 

As despesas decorrentes da aplicaqao deste Decreto Legislativo correrao por conta de dotaqoes 

orqamentarias proprias, suplementadas se necessario. 

Este Decreto Legislativo entrara em vigor na data de sua publicaçao. 

Parauapebas, 26 de maio de 2020. 

Elias Ferreira de Almeida Filho 

Vereador (PSB)



JUSTIFICATIVA 

Dr. Fabricio Ayres Estorari, nascido em Aimores â€” Mlnas Gerais. Casado com a advogada Aline Bringel, pai 

de Felipe, Gabriel e Ana Larah, avo de Aurora, tem suas raizes familiar no municipio, pais, irmaos, sobrinhos e 

primos. Sempre honrado, mantem a grande familia unida para que se fortaleçam e progridam juntos. Criado 

vivenciando a doutrina catolica reproduz a evangelizaçao atraves de sua humildade e amor ao proximo. 

Formado em medicina pela Escola de Medicina da Santa Casa de Vitoria, chegou a Parauapebas em janeiro 

de 2007, iniciou suas atividades no pronto socorro do hospital municipal, atendeu no Postinho do bairro Altamira, 

trabalhou no Hospital Sao Sebastiao, atende no Hospital das Clinicas de Parauapebas - HCP, no Hospital Santa 

Te tnha e no Hospital Geral de Parauapebas-Pa. Por onde passa torna-se referencia pelo profissionalismo e 
sensibilidade, o verdadeiro atendimento humanizado. 

Dr. Fabricio e reconhecidamente o medico da familia, o medico de varias familias parauapebense, que 

recorrem aos seus conhecimentos para tratar dos bebes aos idosos. Os tratamentos vao alem da cura das patologias 

do corpo, trata o equihbrio da mente, presta o carinho necessario para convergir a medicaçao com a segurança 

afetiva profissional. Encoraja os pacientes a encararem o quadro com otimismo e fe. 

Com destaque na organizaçao da classe medica foi presidente da Cooperativa Medica de Parauapebas no 

periodo de 2011 a 2016. E um grande apoiador de projetos sociais, sempre pronto a compartilhar seus 

conhecimentos, coleclona admiradores do seu trabalho e gratidao pelos feitos filantropos. 

Com muita satisfaçao indlco Dr. Fabricio Estorari ao titulo de Cidadao Honorarlo de Parauapebas, por ser 

me 'dor de tal honraria e como forma de gratidao a dedicaçao a nossa comunidade. 

Parauapebas, 26 de maio de 2020. 

Elias Ferreira de Almeida Filho 

Vereador {PSB)


