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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº /2021, DE 06 DE DEZEMBRO DE

2021.

OUTORGA O TÍTULO HONORÍFICO DE

“CIDADÃO SANTARENO” AO ILMO. SR.

MANUEL TARCIZO AGUIAR.

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 - Concede o título honorífico de "CIDADÃO SANTARENO" ao Ilmo. Sr. MANUEL

TARCIZO AGUIAR, pelos relevantes serviços prestados à sociedade santarena.

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

Câmara Municipal de Santarém em data a ser definida, ao homenageado ou a seu representante

legalmente 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, 06 de Dezembro de 2021.
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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

conferidos nesta citada lei”;

Considerando o artigo 11 supramencionado, Inciso XVIII ao qual “Conceder 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 Município,

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

Este vereador Alexandre Maduro que apresenta e que este subscreve, presta o devido

reconhecimento de “Honra ao Mérito” ao SR. MANUEL TARCIZO AGUIAR pelos seus

relevantes serviços prestados na área empresarial de Santarém.

Na sequência, apresentamos o histórico do homenageado.

ALEXAND ADURO
Vereador-MDB
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HISTÓRICO — MANUEL TARCISIO AGUIAR

MANOEL TARCIZO AGUIAR, nascido no dia 16 de Junho de 1954, filho da Sra.
Benedita Vaz de Aguiar e o Sr. Tarcizo Gomes de Azevedo, na Cidade de Mucambo, Estado do
Ceará, Nordeste brasileiro, onde residiram até a década de 50, que logo no ano vindouro de 1960,
esta Família tomou a decisão de buscar novos ares de esperança, pois estavam sendo castigados
pela grande seca que ocorria naquela região, onde o sofrimento era grande, contudo com a
dificuldade e custos com logística pra mudança familiar conseguiram chegar em solo Santareno
no dia 10 de Dezembro de 1960, no Distrito de Mojuí dos Campos, sito a Comunidade de Vila
Nova, local esse que constituíram a residência tão sonhada e desejada a época.

Nasua infância como filho homem mais velho tinha a responsabilidade de ajudar seu Pai
na roça, que perdurou por muitos anos, e trouxe impactos negativos direto aos seus estudos, teve
oportunidade somente de estudar até a 4º (quarta) série do primário, pois não tinha como conciliar
estudos e trabalho ao mesmo tempo.

Na sua adolescência já conhecido na Comunidade da Vila Nova por seu alto grau de
responsabilidade e respeito, nos seus 15 (quinze) anos, este foi convidado a vim para a “Cidade
Grande” (Santarém), trabalhar e morar na residência de conhecidos e somente retornar para casa
aos finais de semana com a devida ajuda para o seio familiar com alimentos quanto valores para
somar na receita tendo em vista que ao todo eram 09 (nove) pessoas, 07 (sete) filhose o casal de
pais.

Este por sua vez prosperou e com o passar dos anos conseguiu alugar uma banca no
Mercado Municipal e já começar a trabalhar por conta própria, que mais tarde com muita
dedicação, esforço e trabalho aquela banca se tornaria sua, realizando assim um sonho, sonho este
que ganhou proporção maiores, dando condição de poder adquirir sua casa própria. Em 1980 casou
com MARIA DO LIVRAMENTO AGUIAR, com o passar dos anos tiveram 04 (quatro) filhos e
atualmente com 07 (sete) netos.

Sempre atento a necessidade do mercado local inovou, empreendendo no segmento sacos
de fibra, sacos e sacolas plásticas e descartáveis em geral, na contra mão dos segmentos que eram
mais vendidos a época, sendo o pioneiro nesse segmento na Cidade, acreditando que seria um
ramo bom fundou a empresa CASA DOS SACOSem 19 de Setembro de 1986, que caminha até
os dias de hoje, sendo referência no segmento na Cidade e em todo o Oeste Paraense.
Reconhece que Cearense no sangue, mas o CORAÇÃO É SANTARENO com muito AMOR E
ORGULHO.

ALEXAN URO

Vereador-MDB
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