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Autoria: Ver. Netinho Lacerda. 

 

Concede Título de Cidadão Formosense ao Sr. Paulo 

Eduardo Morel de Almeida.  

  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA decreta: 

 

Art. 1º Concede Título de Cidadão Formosense ao Sr. Paulo Eduardo Morel de Almeida, 

pelos inestimáveis serviços prestados à comunidade Formosense.  

 

Art. 2º Uma via do presente Decreto e do respectivo Diploma serão entregues ao 

homenageado em Sessão Solene da Câmara Municipal.  

 

Art. 3º Esta Decreto entrará em vigor da data de sua publicação.  

 

Câmara Municipal de Formosa, 11 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereador 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este Projeto de Decreto Legislativo objetiva conceder Título de Cidadão Formosense ao 

Sr. Paulo Eduardo Morel de Almeida, pelos relevantes serviços prestados a comunidade 

formosense.  

Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. 

 

 

 

BIOGRAFIA DO HOMENAGEADO 

 

Sr. Paulo Eduardo Morel de Almeida natural de Santos, São Paulo, 65 anos, filho de 

Waldyr Velloso de Almeida (in memoriam) e Maria Luíza Morel de Almeida, o mais velho dos 7 

filhos do casal. Passou a infância na cidade de Colina, São Paulo onde cursou as primeiras séries 

do ensino fundamental.  

Completou a educação básica nas cidades de Barretos/SP e posteriormente o ensino 

médio, antigo científico na cidade de Bebedouro/SP, uma vez que a cidade onde residia era 

muito pequena e não oferecia todas as séries dos ensinos fundamental e médio. Em 1971 
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ingressou na Universidade de São Paulo – USP para cursar Medicina Veterinária, profissão essa 

também exercida por seu pai.  

Ao se formar em 1975, participou do Projeto Rondon (antigo projeto das universidades 

públicas onde eram enviadas equipes multidisciplinares para rincões do pais, normalmente a 

pedido das prefeituras) no interior do Paraná e no Pará. Em 1976 foi aprovado no concurso 

público de provas e títulos pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo assumindo o 

cargo de médico veterinário na cidade de Palestina, onde se casou com sua esposa Isméria Arly 

Ravena de Almeida (in memoriam) com quem teve 3 filhas. Em dezembro de 1980 se muda para 

a cidade de Formosa para trabalhar nas terras da família, localizadas hoje em dia, no município 

de Vila Boa. 

Durante mais de 25 anos foi agropecuarista e no começo dos anos 2000 adentrou no 

ramo do comércio, primeiro como proprietário de uma panificadora e anos mais tarde, em 2009, 

como proprietário da primeira empresa de sanitização. Nesse ínterim foi convidado pelo ex-

prefeito Tião Caroço no seu segundo mandato a assumir a Superintendência de Vigilância 

Sanitária e no ano de 2008, o ex-prefeito Clarival de Miranda o convidou para assumir a 

Secretaria Municipal de Transportes, onde permaneceu até o final do mandato do senhor 

Clarival. 

Católico fervoroso e ativo na comunidade é membro da Paróquia de São José Operário 

onde participa da pastoral do Batismo desde 1994, mas já participou também do Encontro de 

Casais com Cristo e da pastoral da Catequese. 

O senhor Paulo é figura muito importante na comunidade, pois ajudou a desenvolver a 

nossa cidade, participando ativamente dos vários setores seja no campo, seja no Executivo 

Municipal, seja no comércio local. Pai, avô de 6 netos é merecedor deste reconhecimento e da 

honraria aqui proposta para ser agraciado com o Título de Cidadão Formosense. 
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