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MENSAGEM 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

O presente projeto objetiva denominar a Cozinha Comunitária de Xinguara, cuja 

obra está quase concluída. Referida Cozinha está sendo construída na Rua Marechal 

Rondon, esquina com a Rua João Luis P. Carvalho, no Setor Novo Horizonte. 

 

A Cozinha Comunitária é um programa do Governo Federal, e tem a finalidade de 

garantir acesso a uma refeição saudável e adequada para os que estão em situação de 

vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, além de desenvolver 

atividades de inclusão social produtiva, fortalecimento da ação coletiva e da identidade 

comunitária e ações de educação alimentar e nutricional. 

 

Atitude acertada da Administração Municipal em construir prédio público com essa 

finalidade, o qual beneficiará muitos cidadãos de baixa renda, cujo número infelizmente 

tem aumentado desde o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19). 

 

Dessa forma, para denominar a Cozinha, apresento um nome de uma mulher 

caridosa, que agindo com amor, doava alimentos às pessoas carentes de nosso Município. 

Essa mulher é a falecida Senhora Maria Lucia Pereira Ferreira, e abaixo faço breve relato 

da história de sua vida: 

 

“Nascida em 04 de Agosto, de 1958, na cidade de Cachoeira de Goiás estado de 

Goiás. Filha de Aristeu Cândido Pereira e Dinorá Cândido Pereira. Maria Lucia nasceu e 

cresceu em uma propriedade rural de seus pais. Conviveu com os seus 6 (seis) irmãos: 

Arizá, João, Dilmar, Vando, Arismar e Adebelto. Na fazenda onde morava aprendeu a 

cozinhar logo cedo. Além disso, aprendeu a ser caridosa ajudando o próximo. Em 1982 

casou-se com Janary Antônio Ferreira e mudou-se para a cidade de Iporá / GO, onde residiu 

e teve suas filhas, Janaína Pereira Ferreira e Luciana Pereira Ferreira. No dia 30 de outubro, 

de 1990, veio morar com toda sua família em Xinguara / PA. Tornou se comerciante junto 

com seu esposo por 13 (treze) anos no Supermercado Serra Dourada.  
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Esses anos foram importantes para que Maria Lucia pudesse conhecer muitas 

pessoas e ajudá-las quando passavam naquele comércio. Ajudava com cestas básicas, e 

com “um prato de comida” para aquelas pessoas que chegavam até ela sem ter o que comer.  

Maria Lucia ajudava com o que ela mais gostava, fazendo e doando comida. No ano de 

2003, fechou seu comércio e passou a ser uma pequena empreendedora. Com o dom de 

fazer delícias ela teve seu próprio negócio chamado Salgadinhos Kidelicia. Como as 

pessoas eram acostumadas a irem no supermercado atrás de comida, eles logo descobriram 

onde era sua casa e iam até ela para continuar a serem ajudados. E por muitos anos ela 

ajudava com esse gesto muitas pessoas. Para ela não tinha distinção, ela doava comida 

quentinha feita na hora. O que ela comia, ela doava, não havia separação de alimentos. E 

fazia tudo com muito amor e carinho pelas pessoas que precisavam.  

 

Em 04 de Abril, de 2011, veio a falecer, deixando um legado lindo para suas filhas, 

esposo, família e amigos. O legado do amor ao próximo. O legado da compaixão para as 

pessoas que estavam passando por um momento difícil.  Ela nos ensinou que apenas com 

um prato de comida fazia diferença na vida de uma pessoa. Nos orgulhamos do seu gesto 

e bondade e por isso queremos homenageá-la com seu nome no Cozinha Comunitário, pois 

lá as pessoas também serão alimentadas não só com comida, mas com muito amor.” 

 

Assim, em razão do amor demonstrado ao próximo, em doar alimentos aos 

necessitados de nossa cidade, apresento como nome da Cozinha Comunitária o nome da 

Senhora, já falecida, Maria Lucia Pereira Ferreira, solicitando aos nobres colegas a 

aprovação desse projeto.  

 

 

Câmara Municipal de Xinguara, 23 de abril de 2021. 

 

  

  

Jaques Salvelina Catanhede 

Vereador proponente 
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PROJETO DE LEI N.º 13/2021                                              DE 23 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

 

“Denomina a Cozinha Comunitária de Xinguara 

como “Cozinha Comunitária Maria Lucia Pereira 

Ferreira.” 

 

 

 O Prefeito Municipal de Xinguara, Estado do Pará, faz saber que a Câmara 

Municipal de Xinguara, Estado do Pará, aprovou, e ele SANCIONA a seguinte lei: 

 
 

Art. 1º Fica denominada a Cozinha Comunitária do Município de Xinguara, como: 

“Cozinha Comunitária Maria Lucia Pereira Ferreira”, situada nessa cidade, na Rua 

Marechal Rondon, esquina com a Rua João Luis P. Carvalho, no Setor Novo Horizonte. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palácio Jair Ribeiro Campos, em 23 de abril de 2021. 

 

 

 

Jaques Salvelina Catanhede 

Vereador proponente 

 


