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Deputado Estadual 

ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 	/ 2022 

Autoria: Deputado CAPITÃO SAMUEL 

Concede Titulo de Cidadão Sergipano ao 

Senhor TARCÍSIO CÉSAR TENORIO COSTA. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE DECRETA: 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe DECRETA e a 

Mesa PROMULGA a seguinte Resolução: 

Artigo 1° - Fica concedido o Titulo de Cidadão Sergipano ao Senhor 

TARCÍSIO CÉSAR TENORIO COSTA. 

Artigo 20  - A Assembleia Legislativa entregará, em Sessão Solene, o 

respectivo Diploma de Cidadania, obedecendo às formalidades de praxe. 

Artigo 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua promulgação. 

Artigo 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICATIVA EM ANEXO 

Sala das Sessões, em 01 de dezembro de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

No restrito cumprimento dos preceitos regimentais 

insculpidos no artigo 38, item 7 da Resolução de n° 33, de 14 de dezembro de 

2005 (Regimento Interno), deste Poder Legislativo, trago a apreciação dos 

nobres colegas o presente Projeto de Resolução com o escopo de homenagear 

uma personalidade ilustre, de atuação conceituada voltada ao bem comum do 

Parlamento Sergipano, enquanto Presidente da UNALE (União Nacional dos 

Legisladores e Legislativos Estaduais). 

Refiro-me ao Senhor TARCÍSIO CÉSAR TENÓRIO 

COSTA, filho do Senhor  Cicero Cesar  Costa e da Senhora Maria Zelma 

Tenbrio Costa, e pai do pequeno Miguel César Pimentel Tertrio Costa. 

Nascido em 15 de agosto no Município de Viçosa, um dos berços culturais do 

Estado de Alagoas, conhecida como 'a bela Princesa das Matas", onde 

repousam cachoeiras, trilhas e paisagens rurais magnificas, possuindo um 

legado cultural belíssimo, a exemplo do folclore, do reisado e da Cavalhada. 

Doutor Tarcísio é Bacharel em Direito pelo Centro de 

Estudos Superiores de Maceió (CESMAC), graduado em Comunicação Social 

(Jornalismo) pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), e especialista em 

Direito Processual pela Escola Superior da Magistratura de Alagoas (ESMAL). 
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Antes de se fixar em terras sergipanas, exerceu os cargos 

de Diretor de Comunicação Social e de Diretor de Divulgação Jurisdicional do 

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (onde ingressou como Estagiário); 

exercendo também o cargo de Assessor de Comunicação da Associação 

Alagoana de Magistrados, integrando o F6rum Nacional de Comunicação e 

Justiça e o Conselho Estadual de Comunicação do referido Estado. Em sua 

atuação como Jornalista, acumulou vários prêmios nacionais, como destaque 

para o 10  Lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, que congrega 

representantes de vários segmentos do Judiciário e do Ministério Público, 

inclusive Tribunais Superiores. 

Nosso homenageado é Delegado de Policia do Estado de 

Sergipe há 01 (uma) década, atualmente titulariza a 3a Divisão do 

Departamento de Homicídios e Proteção ã Pessoa (DHPP) da Capital 

Sergipana, sendo nomeado Delegado de Policia no Estado de Sergipe no dia 

25 de junho de 2012, iniciando suas atividades nos Municípios de Brejo Grande 

e Ilha das Flores e, posteriormente, Pacatuba. Já em 2014, assumiu a pasta de 

Homicídios da Delegacia Regional de Lagarto e, em 2018, passou a atuar na 

Delegacia Regional de Itabaiana, assumindo a titularidade da Divisão de 

Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) daquela circunscrição, e sendo um 

dos pioneiros na implantação e uso do sistema "Procedimentos Policiais 

Eletrônicos", que resultou em maior controle, eficiencia e qualidade das 

investigações criminais. Desde então, o Município de ltabaiana vem registrando 

ano após ano significativa redução nos  indices  de homicídios. 
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Ao longo da carreira, foi responsável por diversas 

investigações e operações de repercussão interestadual, que resultaram na 

desarticulação de associações criminosas e captura de foragidos da Justiça 

local, homiziados em outras Unidades Federativas, como nos Estado de São 

Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal. 

Como regional de Policia, promoveu gestões junto aos 

setores competentes, viabilizando melhorias das condições físicas da 

Delegacia Regional, incluindo a remoção de centenas de veículos apreendidos 

que se amontoavam nas dependências internas, estacionamentos e 

adjacências da unidade policial, e a implantação de um  patio  provisório para 

essas apreensões. As medidas proporcionaram melhores condições de 

trabalho para servidores e de atendimento a população. 

No biênio 2018-2020, exerceu o cargo de Vice-Presidente 

de Comunicação da Associação e do Sindicato dos Delegados de Policia de 

Sergipe, sendo responsável pela reformulação e modernização da 

comunicação institucional das entidades. 

Em 2021, foi agraciado com a aprovação do Titulo de 

Cidadão Honorário do Município de ltabaiana, através da  Camara  Municipal da 

Cidade Serrana, diante dos relevantes serviços prestados a população local. 

Diante do exposto, pedimos aos Pares desta Casa a 

apreciação e, posteriormente a aprovação do referido pleito, devido a vasta 

contribuição ao Estado de Sergipe do Senhor TARCÍSIO CÉSAR TENORIO 

COSTA, que em muito dignificado a esfera policial, através da Policia Civil, 
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atuando veementemente em prol da Segurança Pública do Estado, a fim de 

que possamos agraciá-lo como verdadeiramente Cidadão Sergipano. 

Sala das Sessões, em 01 de dezembro de 2022. 

• 
CAPITÃO SAMUEL 

Deputado Estadual 
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