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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2021 

 

Dispõe sobre a concessão de título de 

“CIDADÃO SANTARRITENSE 

HONORÁRIO”.  

  Art. 1º - Fica concedido o título de “CIDADÃO 

SANTARRITENSE HONORÁRIO” ao Ilustríssimo Sr. Carlos 

Augusto Romero Cárdenas, pelos relevantes e inestimáveis serviços 

prestados a nossa comunidade e ao Município.  

Art. 2º - A outorga do presente título será feita em Sessão 

Solene, em data a ser aprazada pelo homenageado e esta Casa de Leis. 

Art. 3º. - As despesas decorrentes do artigo 1º, correrão por 

conta de verba própria consignada no orçamento vigente, suplementada 

se necessária.                         

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.   
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JUSTIFICATIVA 

Doutor Carlos Augusto Romero Cardenas, nasceu em Lima, no 

Peru, no dia 07 de dezembro de 1954, é o primogênito de 7 filhos de Juan 

Romero Barrantes e Victoria Cardenas de Romero. 

Casado há 35 anos com a Doutora Lionela Trigo Castro, constituiu 

uma bela e sólida família, com 3 filhos: José Edgar Trigo, 34 anos, 

engenheiro de produção; Carla Lionela Trigo, 30 anos, médica 

especializada em medicina da família e comunidade e Marcos Vinícius 

Trigo, 29 anos, formado em Sistema de Informação. 

Graduou-se em Medicina pela Universidade del Mayor de San 

Simon de Cochabamba, na Bolívia. No ano de 1986, especializou-se em 

ginecologia e obstetrícia no Hospital Beneficiência Portuguesa de 

Ribeirão Preto. Além dessa, concluiu algumas outras especializações, 

como Patologia de Trato Genital Inferior e Colposcopia, pelo Instituto 

Brasileiro de Controle do Câncer – o IBCC, especialização em 

ultrassonografia no Centro de Treinamento de Ultrassonografia, em São 

Paulo, e Curso de Especialização em Saúde Suplementar na ABRAMGE – 

Associação Brasileira de Planos de Saúde. 

Chegou ao Brasil em junho de 1988, na cidade de Ribeirão Preto, 

mas, em agosto do mesmo ano, começou a fazer plantão no Pronto 

Socorro da nossa querida Santa Rita do Passa Quatro. E após 5 anos, 

decidiu residir na cidade, fazendo de Santa Rita o seu lar.  

Em 1996, montou a Clínica Vitória, onde presta serviços de 

ginecologia e ultrassonografia. Trabalhou como ginecologista concursado 

para a prefeitura de 2003 a 2019, quando se aposentou. Também exerceu 

a medicina na Santa Casa, de 1996 a 2015. 

Desde 1988, Doutor Carlos já trouxe ao mundo milhares de 

santarritenses e realizou diversas cirurgias ginecológicas no município. 

Doutor Carlos Cardenas foi presidente do Rotary Club por dois 

mandatos, vice-presidente da Associação Santarritense, vice-presidente 

do Conselho Municipal do Meio Ambiente, membro do Conselho 
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Municipal de Desenvolvimento e Membro Diretor da Unimed de Santa 

Rita do Passa Quatro.  

Além do seu trabalho em Santa Rita, Doutor Carlos é Membro 

Voluntário no Atendimento à saúde de imigrantes com baixa renda na 

capital paulista.  

Diariamente, o doutor atende gratuitamente munícipes de baixa 

renda em sua clínica. Sempre solícito, Doutor Carlos não hesita em 

atender aos muitos pedidos de ajuda que recebe. 

Cidadão conceituado e benquisto por todos, Doutor Carlos tem 

atuação voluntária e importante na política municipal. Em sua incessante 

busca por melhorias e pelo desenvolvimento da nossa cidade, 

empreendeu diversas viagens para Brasília e São Paulo, atrás de 

incentivos para o município. Mais de 1 milhão e 500 mil reais em verbas 

parlamentares foram trazidas para Santa Rita, por meio de sua atuação 

política junto aos deputados do seu partido. 

No último pleito, foi candidato à vereador de Santa Rita pelo 

Partido Progressista, tendo 432 votos, sendo o sétimo mais votado e 

ficando como 1° suplente. 

Apoiador do atual governo municipal, o médico chegou a integrar a 

gestão, no cargo de Diretor Administrativo, durante 3 meses, mas deixou 

o posto para poder se dedicar integralmente à medicina.  

Doutor Carlos é um filho adotivo de Santa Rita do Passa Quatro e, 

por seu empenho em prol da nossa sociedade, merece o Título de Cidadão 

Santarritense e todas as honrarias. 
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