PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 18 / 2018
“Concede Título de Cidadão Rioverdense à pessoa que menciona”

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO APROVA:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Rioverdense ao Sr. Aparecido Salmo
Mandacari, em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade rioverdense.

Art. 2º - Fica a critério da mesa diretora a data de entrega do título.

Art. 3º - Revogadas disposições em contrário, esse decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO, aos 27
dias do mês de junho de 2018.

Marussa Boldrin
Vereadora - PODEMOS
2º Secretária

JUSTIFICATIVA
Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores,
Venho por meio deste, com honra, enviar para deliberação dessa Câmara
de Vereadores, o Projeto de Decreto Legislativo, para conceder Título de Cidadão
Rioverdense, ao Sr. Aparecido Salmo Mandacari, em razão dos relevantes serviços
prestados à comunidade rioverdense.
Aparecido Salmo Mandacari nasceu na cidade Dourados, no Mato
Grosso do Sul. Filho de João Cosma Mandacari in memória e Maria Rosa Mandacari.
Nascido em 09 de abril de 1963, tem 55 anos, casado e divorciado com Elzeleide de
Lurdes, possui dois filhos, Renato Mandacari e Rafael Mandacari. Residente e
domiciliado em Rio Verde-GO desde 1987, atualmente reside na Rua Major Rocha, na
Vila Rocha.
Iniciou sua carreira nos anos 80 em Dourados-MS, na Transportadora
Missões por onde começou a conhecer e aprender na área de transportes, vindo para Rio
Verde-GO, em 1987, como gerente de filial da Transportadora Carajás, com matriz em
Campo Grande-MS, que trabalhou por 5 anos, tempo suficiente para perceber que
estava em uma cidade, em pleno desenvolvimento e com grande potencial no
agronegócio, tanto na cidade como na região, e foi acreditando neste potencial que
tomou uma decisão corajosa e acertada abrindo a sua própria transportadora, nascendo
assim em 1993 a Transportadora Mandacari, empresa esta que inicialmente foi
constituída com apenas um funcionário, seu fundador Aparecido Salmo Mandacari, o
qual permanece até hoje à frente da empresa.
Em 1994 adquiriu seu primeiro caminhão, sendo o primeiro de muitos.
Em 1995 deu início na abertura de filiais no estado de GO, MT, MG,
SP e ES.
Em 2000 construiu sua sede própria com área de 23.000m2 para dar
suporte a sua frota que havia crescido e teria que ter sede própria para dar suporte.
Em 2003 já transportava para as grandes empresas sediadas em nossa
região tais como COMIGO, BUNGE, CARGIL, RIFERTIL, CARAMURU, DREYFUS
CEREAL e tantas outras.
Em 2008 já gerava 350 empregos diretos.

Devido às crises econômicas ocorridas no Brasil, na Mandacari também
não foi diferente e por várias vezes a empresa se viu diante de situações difíceis, mas a
cada situação difícil, aprendia e levantava ainda mais forte e ao se colocar de pé
novamente, procurava ainda mais pisar em terrenos firmes.
A Mandacari se orgulha por ter sido fundada na belíssima cidade de
Rio Verde, cidade esta que aprendemos a amar e orgulhar.
A Mandacari se orgulha também em poder dizer que hoje tem dois
sucessores, filhos de Rio Verde, os jovens Renato Mandacari e Rafael Mandacari,
futuros administradores da Mandacari, os quais já fazem parte do corpo
administrativo da empresa, garantindo assim a continuidade e o futuro da
Mandacari.
Sendo assim, e pelas razões aqui apresentadas, contamos com o apoio
dos Nobres pares desta Casa para a aprovação do presente projeto.
Sem mais para o momento, firmamo-nos com elevada estima e distinta
consideração.
Atenciosamente.

Rio Verde, ____de _______________ de 2.018

Marussa Boldrin
Vereadora - PODEMOS
2º Secretária

