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PROJETO DE DECRETO LEGISI.ATIVO N9 l'Zl nozz

Dispõe sobre a concessão de Título de

Cidadão Pau-ferrense ao Senhor José Carlos

de Queiroz e dá outras providências.

A Presidente da Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do

Norte, faz saber que o Plenário aprovou e ela promulga o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1s - Fica concedido o Título de Cidadão Pau-ferrense ao senhor José Carlos de

Queiroz.

AÍt.2e - A outorga do Título de Cidadania será conferida ao homenageado em

Sessão Solene, cuja data será, previamente, agendada pela Câmara Municipal.

Art. 3e - As despesas corÍentes com a Diplomação correrão por conta de verbas

orçamentarias do correntes exercício.

Art. lll - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pau dos Ferros - RN, 28 de novembro

de2022.
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BIOGRAIIA DE JOSÉ CARTOS DE QUEIROZ

O atual diretor geral, Carlos, lembra com muito carinho de cada detalhe da sua

jomada repleta de desaÍios e conquistas. Tudo iniciou em 1990 quando o Carlinhos

tomou a iniciativa de ir para São Paulo em busca de uma condição de vida melhor. Ele

morou lá durante três anos e foi nesse período que juntou recursos para retornar a cidade

de São Miguel-RN, em 1993, para Íundar a sua própria empresa.

Neste contexto foi inaugurado o "Armazém Potiguaf'. Era uma empresa pequena

com apenas sete itens, suas entregas eram feitas em um carro de mão, através do seu

único colaborador. Com o passar dos anos foi conseguindo se consolidar no mercado

da cidade, melhorar o mix de produtos e fidelizar a clientela. Em 2003, a empresa teve

um marco histórico muito importante, mudou o nome para Cerealista Queiroz, transferiu-

se para uma estrutura maior, melhorou todas as instalações e ampliou a variedade de

produtos passando a atender uma grandê demanda em várias cidades do Rio Grande

do Norte e Cêará.

Para atender êssa nova demanda, a empresa disponibilizava de vendedores

externos, que faziam a entrega aos clientes, através da frota de caminhóes. A empresa

cresceu bastante nesse período com o foco apenas no atacado. Em 20í0, a empresa

decidiu diversiÍicar abrindo uma nova atividade, foi quando surgiu a Fundação Queiroz

Agroindustrial, com essa oportunidade surgiu a ideia de ingressar no setor varejista e

em 2012 foi inaugurada a primeira loja de varejo na cidade de lcó-CE, desde então, a

empresa não parou mais de crescer.

A segunda loja do varejo, foi inaugurada no ano de 20'13 na cidade de São Miguel-

RN. Nesse período teve uma pausa para o aperfeiçoamento do projeto de expansão com

recomeços em um novo conceito de loja. Em 2017 Íoi a inauguração da loja na cidade
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de Jaguaribe-Ce. No ano seguinte, 2018, inaugurou-se o Atacarejo Super Queiroz na

cidade de Acopiara.

Diante da confiança e determinação, mais um sonho realizado em 2020. Foram

inaugurados mais dois atacarejos na cidade de Cedro-CE e Yárzea Alegre-CE.

Atualmente, são seis lojas e 380 colaboradores empáticos e comprometidos com o

atendimento de excelência, pois para seu Carlinhos, cliente que compÍa um real é o

mesmo que compra um milhão. Assim, a empresa segue com mais um plano de

projeção de crescimento. PaÍa 2021 a projeção é inaugurar o novo conceito de loja em

Pau dos Ferros, -RN, com o objetivo de proporcionar ainda mais conforto e segurançâ

aos clientes para que eles se sintam em casa.

Ainda dentro dessa perspectiva de expansão, pode-se destacar a padronização

dos processos e o desenvolvimento do capital humano para que possa está cada vez

mais preparados para continuar crescendo de forma sustentável. A nova projeção será

montar o centro de distribuição na cidade de lguatu-CE e inaugurar mais quatro lojas no

estado do CeaÉ alé 2024.

Enfim, é com muita empatia, compromisso, valorizaçâo humana e simplicidade,

que os Atacarejos Super Queiroz seguem fazendo história na vida dos clientes e

parceiros. Afinal de contas, o cliente que compra um real é o mesmo que compra um

milhão. Nessa perceptiva, são décadas de dedicação fé em Deus e amizade com todos

os consumidores e parceiros.


