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

OUTORGA O TÍTULO HONORÍFICO DE “CIDADÃO

SANTARENO” AO ILMO. SR. VALDEMAR PEDRO DE

LIMA.

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

que em Sessão Ordinária, o Plenário aprovou e a sua Mesa Diretora promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º - Concedeotítulo honorífico de "CIDADÃO SANTARENO" ao Ilmo. Sr. VALDEMAR
PEDRO DE LIMA.

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

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, de dezembro de 2021.

JUSCELIN
Vereador

BITSCHEK JK
do Povão-PSDB
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FUNDAMENTAÇÃO

Considerandoaprevisibilidade 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-
dos nesta citada lei”;

Considerandooartigo 11 supramencionado, Inciso XVIII ao qual “Conceder título de Ci-
dadão 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, medi-

ante decreto legislativo aprovado pela maioria de dois terços de seus membros”:

Este vereador que apresenta e que este subscreve, presta o devido reconhecimento de “CI-
DADÃO SANTARENO” ao Senhor VALDEMAR PEDRODE LIMA.

Na sequência, apresentamos o histórico do homenageado.

HISTÓRICO

VALDEMAR PEDRO DE LIMA, popularmente conhecido como Pernambuco, 77 anos, nascido
em São Caetano - PE, comerciante do ramo de açougue há 45 anos na cidade de Santarém.
Casado há 52 anos com QUITÉRIA DA SILVA LIMA, 79 anos de idade, dona de casa, nascida
em Garanhuns-PE.
Vindo do Estado de Pernambuco, onde desde seus 14 anos já trabalhava como açougueiro na ci-
dade de Jaboatão de Guararapes. Quando veio ao Pará em 1974, trabalhou com compra e venda
de carne na cidade de Oriximiná.
Pai de 07 filhos, (02 do seu primeiro casamento e 05 do segundo, com dona Quitéria), "Pernam-
buco" decidiu ano de 1976, mudarpara a cidade de Santarém onde fundou o Açougue Pernambu-
cano. Um dos motivos da vinda para Santarém, também foi oferecer aos 05 filhos, que moravam
com ele, melhores condições de estudos.
"Pernambuco" foi um dos pioneiros na venda de carne em Santarém. Nos anos 80, chegava a
vender cerca de 10 bois por dia. Com umavisão inovadora, lançou a "Carne de Baixa Renda", que
oferecia para a população de Santarém carne de qualidade e com preço acessível. Esse foi um dos
grandes motivos para o sucesso do açougue, várias vezes reconhecido e vencedor de prêmios na
cidade.
Após 45 anos, Pernambuco e Quitéria continuam no mesmo ponto, na Avenida Barjonas de Mi-
randa entre Mendonça e Presidente Vargas, trabalhando com muita dedicação e oferecendo um
serviço de qualidade aos santarenos.
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