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Outorga o título honorífico de “CIDADÃO DE SAN-
TARÉM” ao Sr. Sidnei Baumann, Professor e em-
presário.

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Santarém, usando de suas atribuições
legais, faz saber que o Plenário aprovou e ela promulga o seguinte:

Art. 1º - Concedeo título honorifico de “CIDADÃO DE SANTARÉM” ao Sr. Sidnei
Baumann, professor e empresário, pelos seus relevantes serviços prestados a co-
munidade santarena.

Art. 2º - O diploma referente a esta honraria será entregue em sessão solene promo-
vida pela Câmara Municipal em data a ser definida.

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

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

Sala das Sessões, Plenário “Vereador Benedito Magalhães” em de novembro de
2021.
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JUSTIFICATIVA

SIDNEI BAUMANN, nascido no município de LAGES — Santa Catarina, em
16 de setembro de 1970, chegou sozinho em Santarém em julho de 1989 com apenas
19 anos de idade, oriundo de Joinville - SC, com a finalidade de prestar serviços téc-
nicos numa empresa santarena. Aqui estando e em apenas 9 meses, aos seus 19
anos de idade, BAUMANN em 1990 constituiu a empresa QUALITY MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL & ASSESORIA, ao perceber o potencial do mercado para o segmento
de material elétrico industrial e hospitalar.

Residindo em definitivo a partir de 1990 em Santarém, fez sua graduação
e mais 5 pós-graduações voltadas para gestão empresarial. Após isso, fora do Brasil
concluiu seu Doutorado e Mestrado em educação, onde trouxe estes conhecimentos
para aplicar na região. Principalmente nas entidades empresariais onde participou de
vários cargos, em diretorias do SINDILOJAS (Sindicato do Comércio Lojista), CME
(COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO E RENDA). No Conselho de Jovens Em-
presários da ACES, e atualmente é o presidente da câmara de dirigentes lojistas —

CDL Santarém.
Em Santarém BAUMANN foi professor Universitário de Graduação e Pós-

graduação, e no exterior foi professor para cursos de mestrado e doutorado. Também
fundou a empresa QUALITY TREINAMENTOS LTDA. Com Atuação em consultoria e
treinamento empresarial. Ministrando cursos e palestras por todo o Brasil. Na área
literária é o fundador do GEPAM - Grupo de Estudos, Pesquisas e Artes da Maçonaria
Oeste do Pará, que está em sua 3º edição. Tendo publicações e artigos científicos,
aprovados nacionalmente e publicados em Livros e revistas, participando como pa-
lestrante destas temáticas em Congressos Nacionais.

Representa Santarém, em Campeonatos Nacionais de Tiro Esportivo, onde
já conquistou mais de 30 medalhas para Santarém, em eventos por todo o Brasil,
inclusive em 2019 conquistou 8 medalhas de ouro e recebeu desta casa, moção de
aplausos por representar Santarém. Porém destaca que sua melhor realização de
vida, foi constituir família em Santarém, casando-se com a Santarena Adiclelma dos
Santos Baumann, que lhe concedeu 2 lindos filhos: Salomão e Arthur Baumann. Além
de ter amizade de inúmeras pessoas santarenas que lhe acompanharam na evolução
pessoal e profissional, que aqui destaca o Vereador JUNIOR TAPAJÓS,para repre-
sentara todos estes, demonstrando seu respeito e muita gratidão. .

Daí a razão do referido agraciado merecero título honorífico de “CIDADÃO
DE SANTAÉM”, pelo que representa para o município de Santarém.

Sala das Sessões, Plenário “Vereador Benedito Magalhães” em de novembro de

2021.

JÚNIOR TAPAJÓS
Vereador — PL
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