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Autoria: Ver. Netinho Lacerda. 

 

Concede Comenda de Honra ao Mérito Itiquira ao Sr. 

Antonio César Barbosa dos Santos.  

  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA decreta: 

 

Art. 1º Concede Comenda de Honra ao Mérito Itiquira ao Sr. Antonio César Barbosa dos 

Santos, pelos inestimáveis e relevantes serviços prestados à comunidade Formosense.  

 

Art. 2º Uma via do presente Decreto e do respectivo Diploma serão entregues ao 

homenageado em Sessão Solene da Câmara Municipal.  

 

Art. 3º Esta Decreto entra em vigor da data de sua publicação.  

 

Câmara Municipal de Formosa, 13 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereador 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este Projeto de Decreto Legislativo objetiva conceder Comenda de Honra ao Mérito 

Itiquira ao Sr. Antonio César Barbosa dos Santos, pelos relevantes serviços prestados a 

comunidade formosense.  

Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. 

 

  

 

 

BIOGRAFIA DO HOMENAGEADO 

 

Sr. Antonio César Barbosa dos Santos (César Tintas), 55 anos, natural do Distrito de 

Santa Rosa município de Formosa/GO, filho de João Nunes de Sousa e Maria Barbosa dos 

Santos.  
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Aos 08 anos de idade passou a residir em Brasilia/DF, onde cursou o Ensino 

Fundamental e nas horas vagas vendia salgados em comércios e escolas. No decorrer desse 

trajeto foi convidado a trabalhar no Correio Brasiliense como distribuidor de jornais, 

permanecendo assim por 03 anos. 

Foi convidado a trabalhar em outra empresa, desta vez em uma empresa de tintas, 

exercendo a função de entregador. Como sempre foi muito dedicado lhe foi atribuído o cargo de 

vendedor, a qual foi exercido com muito empenho. Devido a isso, surgiram novas oportunidades 

na mesma empresa, que lhe ofereceu outro cargo na nova empresa fundada em Formosa/GO. 

Desde então, passou a exercer a função de gerente e ainda passou a defender e 

reivindicar os direitos da comunidade para melhorias do município.  

Como presidente da Associação dos bairros São Benedito e Bosque e ainda 

coordenando o grupo de jovens da Igreja Católica permanecendo assim por um longo período. 

Quando a empresa retornou para Brasília, César, com sua experiência e conhecimento 

adquiridos ao longo dos anos no ramo de tintas, resolveu abrir o próprio comércio, tendo que 

desfazer do único bem que possuía ao longo de todos os anos de trabalho, para ter o recurso para 

abertura da mesma. 

Em 1991, começando com uma pequena loja de vendas de tintas, prosperando a cada 

ano e alcançando o nível esperado. Hoje a empresa Cesar tintas tem 27 anos de abertura com 

muito sucesso.  

O empresário Antonio Cesar mais conhecido como (Cesar tintas), dedica a ajudar ao 

próximo sempre que possível, não esquecendo a sua querida Santa Rosa, em toda essa trajetória 

é sempre grato a Deus primeiramente e aos seus clientes. 
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