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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº /2021, DE DE NOVEMBRO
DE 2021.

OUTORGA O TÍTULO HONORÍFICO DE “CIDA-

ÇÃO SANTARENO” AO ILMO. SR. JOAQUIM
AUGUSTO AQUINO DE AZEVEDO.

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

que em sessão realizada no dia de dezembro, o Plenário aprovou e ela promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º - Concedeo título honorífico de "CIDADÃO SANTARENO" ao Ilmo. Sr. Joaquim Au-

gusto Aquino de Azevedo, pelos relevantes serviços prestados à sociedade santarena.

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

mara Municipal de Santarém em data a ser definida, ao homenageado ou a seu representante le-

galmente constituído.

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

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

Sala das Sessões, Plenário Vereador Benedito Magalhães, 24 de novembro de 2021.

ENFERMEIRA ALBAEAL,ADO
Vereadora — MPBo!ÃO!
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FUNDAMENTAÇÃO

Considerando a previsibilidade legal do artigo 35 do Regimento Interno Resolução nº 2,

de 05 de setembro e 1990 desta Casa Legislativa, ao qual “Competem privativamente à Câmara

Municipal, as atribuições dispostas no artigo 11 da Lei Orgânica do Município, como também o

exercício de todos os demais poderes que, implícita ou explicitamente, lhe tenham sido conferi-

dosnesta citada lei”;

Considerando o artigo 11 da norma jurídica supramencionada, Inciso XVIII, ao qual “Con-

ceder título de Cidadão de Santarém, Título de Honra ao Mérito, Medalha do Mérito Legislativo

e Medalha do Mérito Esportivo a pessoas que tenham reconhecidamente prestado serviços ao Mu-

nicípio, mediante decreto legislativo aprovado pela maioria de dois terços de seus membros”;

À vereadora que este subscreve, presta o devido reconhecimento de “Cidadão Santareno”
ao Sr. Joaquim Augusto Aquino de Azevedo pelos excelentes trabalhosna área da administração
pública municipal e estadual prestados aos santarenos ao longo dos 21 anos de residência local.

Cumpre destacar que o Sr. Joaquim Azevedo desempenha há 2 anos um exemplar trabalho de

gestão junto ao Hemocentro de Santarém, porém, em outra oportunidade já fora administrador por
6 anos, ou seja, somam-se 8 anos de comprometimento e atuação ética com a sociedade santarena,

demais municípios pertencentes a região oeste do Pará e servidores.

Na sequência, apresentamos o histórico do homenageado.

HISTÓRICO - SR. JOAQUIM AUGUSTO AQUINO DE AZEVEDO

Joaquim Augusto Aquino de Azevedo nasceu em 25.11.1963 na cidade de Belém-PA. Fi-

lho de Hélio Marinho de Azevedo e Ermita Brigida Aquino de Azevedo. Casado com Márcia

Maria do Nascimento Marinho, onde possuem 4 filhas: Geovanna Maria Marinho de Azevedo,

Suzanna Maria Marinho de Azevedo, Maria Ísis Marinho de Azevedo e Pâmella Antunes de Aze-

vedo.

Sua trajetória estudantil e acadêmica iniciou na cidade de Belém, formando-se em Admi-

nistrador pela UNAMA (Belém/PA).
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Quanto a sua carreira profissional, possui experiências em diversas instituições e segmen-
tos, tais como: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL; SUDAM; FUNDAÇÃODE SEGURI-
DADE SOCIAL; PROPRIETÁRIO DE LAVA JATO E RESTAURANTE; A R TRANSPORTE
(GERENTE DE EMBARCAÇÕES); CHEFE DO DOF (DIVISÃO DE OPERAÇÃOE FISCA-
LIZAÇÃO); SECRETARIA DE TRANSPORTE DE SANTARÉM; SECRETÁRIO DE TRANS-

PORTE DO MUNICIPIO DE SANTARÉM; HEMOPA (ADMINISTRADOR): DIRETOR DE

OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E

TRÂNSITO DE SANTARÉME CEREST. ATUALMENTE ESTÁ COMO GERENTEDO HE-

MOCENTRO DE SANTARÉM.

Domiciliado há 21 anos em Santarém, após conhecer sua esposa Márcia Marinho no ano
de 2000, cujo casamento ocorreu no ano de 2001. Seu pai nasceu no Município de Óbidose sua

mãe é filha do Lago Grande (Vila Curuai), ou seja, suas origens são do baixo Amazonas, onde

passava suas férias em Óbidos e o destino fez com que conhecesse sua esposa. E, a partir daí,
adotou esta terra maravilhosa pelos seus encantos e grande potencial de futuro econômico.

Por considerar Santarém a sua casa — ser um tapajoara e mocorongo, defendeu a separaçãoe cria-

ção do estado do Tapajós.

Dentre tantas atividades profissionais, desenvolveu trabalhos na área do trânsito, contri-

buindo com o município de Santarém. Logo após, ficou por mais de 6 anos como administrador

do Hemocentro de Santarém e em seguida retornou a secretaria de transporte, como coordenador

de fiscalização do trânsito, já no governo do prefeito Nélio Aguiar, passando também pelo CE-

RESTe, iniciando a mudança do Porto do DER.

No anode 2019, a partir do mês junho, recebeu o convite para retornar ao Hemopa, onde

aceitou o desafio de ocupar o cargo de gerente do hemocentro de Santarém, desafio esse que con-

templa a gerência de um órgão de extrema importância para a saúde do nosso município e de todo

oeste do Pará, pois o hemocentro de Santarém é o responsável pela distribuição e manutenção do

fornecimento de sangue e seus hemoderivados em todo os 22 municípios do oeste do Pará.

Joaquim de Azevedo desenvolve o trabalho com a ajuda de seu corpo de servidores, no qual vai

aqui o agradecimento especial a cada um que compõe o quadro do hemocentro de Santarém pelo

incansável trabalho no qual distribui sangue com qualidade por todo oeste do Pará.

www.camaradesantarem.pa.gov.br
Gabinete Vereadora Enf.º Alba Leal

E-mail: ver.enfa.albaleal(a)santarem.pa.leg.br


