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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 013, DE 30 DE OUTUBRO DE 

2017. 

 

EMENTA: Concede o Título de 

Cidadão Honorário ao Senhor José 

Aurenilson Chagas da Silva. 

 

  O Vereador João Batista Viana, no uso de suas atribuições legais e com 

espeque no Art. 41, inciso XVI, do Regimento Interno da Câmara Municipal, e no 

Art. 23 da Lei Orgânica do Município, propõe e a Câmara Municipal de Marco 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário da Cidade de 

Marco ao Senhor José Aurenilson Chagas da Silva, em reconhecimento pelos 

dezessete anos já vividos no Município, com serviços prestados na área 

industrial, junto ao polo moveleiro de Marco. 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de publicação, revogadas 

as disposições em contrário.  

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 30 de outubro 

de 2017. 

 

João Batista Viana 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Excelentíssimos Senhores Vereadores, 

 

José Aurenilson Chagas da Silva nasceu em Pacatuba, no dia 18 

(dezoito) de março de 1975, filho de Benedito Chagas da Silva e Maria Augusta 

Marques da Silva, sendo o caçula de onze filhos. Instituído em uma família 

humilde, pois os pais eram agricultores e enfrentaram muitas dificuldades para 

criar os filhos, dos quais há dois falecidos, apesar da simplicidade sempre 

recebeu dos pais exemplos de honestidade, humildade e ética, além de 

valorização da família, do trabalho e da fé em Deus. Até os onze anos trabalhava 

com os pais, ajudando-os nos afazeres domésticos, ao mesmo tempo dedicando-

se aos estudos, tendo de caminhar alguns quilômetro para chegar à escola, uma 

vez que resida na Zona Rural do Município. Aos doze anos, passou a realizar 

serviços em um sítio próxima a sua residência, administrando um negócio e 

orientando o trabalhadores em suas tarefas nas plantações de coco, manga, 

melão, melancia e outras frutas, sempre conciliando o trabalho com os estudos. 

Ao completar dezoito anos, na busca por um serviço com direitos trabalhistas, 

saiu do seio dos pais, passando a morar com uma irmã, Zélia, em Maracanaú, 

onde foi contratado pela fábrica Simol, que pertencia à rede de lojas Francilux, 

como ajudante d serraria, passando, após quatro meses, a realizar o serviço de 

montagem de sofás de linha lata, exercendo a função até o final do ano de 1997. 

Em busca de crescimento profissional, em março de 1998 começou a trabalhar 

na fábrica de estofados Neves Aguiar, na época pertencente ao empresário Roger 

Neves Aguiar, onde ampliou suas funções, passando a participar de todas as 

etapas de edificação e um sofá e a assumir algumas reponsabilidade das 

gerência. No ano de 2000, Roger Neves Aguiar, incentivado por seu pai, Rogério 

Aguiar, que buscava alargar a oferta de emprego e promover uma melhoria na 

renda para sua cidade natal, dedicou transferir a fábrica para o Município de 

Marco, de cuja instalação participou. A fábrica, então, foi incorporada ao grupo 
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Jacaúna Decorações. Desde então, Aurenilson passou a construir laços de 

trabalho e amizade em Marco, passando a encarregar-se pelo setor de alumínio, 

no qual eram produzidos acessórios para sofás.  Por meio de amigos, conheceu 

Najla Lisieux Vasconcelos Neves, que passou a namorar. Firmaram matrimônio 

em julho de 2002, do qual nasceram Maria Clara Neves da Silva e José Rafael 

Neves da Silva, sempre exercendo bem os papeis de pai e esposo. Tem como 

uma de suas maiores virtudes a dedicação e o compromisso para com o trabalho. 

No ano de 2003, Roger Neves Aguiar, que sempre acreditou em seu potencial, 

incentivou-o a crescer, com a oferta de uma promoção profissional, sob a qual 

Aurenilson passou a exercer o cargo de gerente de produção do setor de 

estofado, onde permaneceu por onze anos, cuja experiência lhe proporcionou 

aprendizados de liderança, vendas, relação metas/resultados, gestão de pessoas, 

designer e trabalho em equipe, os quais adquiridos com dificuldade, porém com 

paciência e fé em Deus. Em 2012, foi convidado pelos donos do grupo Jacaúna 

para trabalhar no “D&D – Desenvolvimento e Designer” de produtos da empresa, 

função que exerce, atualmente. Como indivíduo social, podemos destacar sua 

bondade e a prática da caridade. De religiosidade católica, participa de missas 

aos finais de semana, faz visitas ao Santíssimo diariamente e integra o grupo de 

casais Vinho Novo, atuando efetivamente nos trabalhos sociais. No presente, 

realiza ações comunitárias, como a doação e cestas básicas a pessoas carentes. 

Há dezessete anos no Município, considera-se um autêntico marquense, sendo 

admirador de sua cultura, exercício do trabalho e religiosidade, seus traços 

marcantes.  

 

Por conta de sua trajetória, poderá ser agraciado com o Título de Cidadão 

Honorário pela Câmara Municipal, o que, além de enriquecer seu currículo honra 

a todos os que consigo convivem.  

 

Pelos dezessete anos já vividos no Município, com serviços prestados na 

área industrial, junto ao polo moveleiro de Marco, José Aurenilson Chagas da 

Silva já conquistou, de fato, a cidadania marquense.  
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São estas, Excelências, as justificativas pelas quais rogo a aprovação do 

presente Decreto.   

    

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 30 de outubro 

de 2017. 

 
João Batista Viana 

Vereador 


