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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 039/2021 – 04/05/2021 

AUTOR: AERO CRUZ 

 

Ementa: Concede Medalha de Honra ao Mérito 

Legislativo Dom Malan Senhor Tarcísio de Lima 

Silva – (Tarcísio do Acordeon) 

 

O Plenário da CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA/PE aprova e o Senhor Presidente 

promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 

Art. 1º. – Fica concedido a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Dom Malan ao Senhor 

Tarcísio de Lima Silva, conhecido como – Tarcísio do Acordeon, natural da cidade de 

Campos Sales/CE. 

 

Art. 2º. – A homenagem ora concedida é o reconhecimento da Câmara Municipal de Petrolina, 

pelo brilhante talento do cantor, alegrando milhares de fãs em seus shows e lives, sempre 

levando o nome de Petrolina por onde passa. 

Art. 3º. – A Câmara Municipal de comum acordo com o homenageado marcará data para outorga 

concedida. 

 

Art. 4º. – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhoras e Senhores Vereadores, 

 

Tenho a honra de apresentar ao Egrégio Plenário o presente projeto de Decreto Legislativo, para 

a apreciação de Vossas Excelências, proposição de mais alta importância, que tem como objetivo 

homenagear uma pessoa simples, de talento brilhante, que vem fazendo sucesso no ramo artístico 

e se destacando em cima dos palcos como Tarcísio do Acordeon. 

Tarcísio de Lima Silva, nasceu em Campos Sales-CE, no dia 04 de novembro de 1994, filho do 

Senhor João Batista de Souza e de Dona Iva Batista de Araújo Lima, Tarcísio viveu metade de 

sua vida na maior Capital do Brasil, foi criado em São Paulo, mais nunca esqueceu de suas 

raízes, a mais de 15 anos vive da música, já passou por grandes bandas de forró, e dentre tantos 

trabalhos, passou inúmeras vezes por Petrolina, até chegar a sua carreira, que lhe trouxe a morar 

em Petrolina, e leva o nome da cidade por todo o Brasil, mesmo sendo cearense e nunca 

esquecendo as suas origens, tem orgulho em dizer que mora em Petrolina-PE.  

O músico toca desde os nove anos, começou muito cedo na música, através do incentivo de seu 

pai que também é músico. Ele já trabalhou em muitas bandas, foi muito humilhado, muitos 

empresários não pagavam salário em dia, ficou por várias vezes no meio da estrada passando por 

necessidades. 

http://www.camarapetrolina.pe.gov.br/
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Tarcísio aos 16 anos foi pai, passou por muitas dificuldades quando seu filho nasceu, pois 

precisava manter a casa. E o dono da banda a qual trabalhava, atrasava o salário e as vezes não 

pagava, mesmo sabendo que a empresa tinha dinheiro porque eles tocavam quase todos os dias. 

Para pagar suas contas, ele chegou a ajudar seu pai, que trabalhava em bancas de legumes e 

verduras no Ceagesp em São Paulo. Às vezes também ia para lá tocar forró e passar o chapéu 

entre os trabalhadores. 

A sorte começou a virar quando ele resolveu criar seu Projeto de Forró, para fugir das 

humilhações em outras bandas, então ele começou com duas tentativas: um trio e uma banda. As 

duas falharam. Ele montou o projeto com seus dois irmãos, eles tinham um trio Pé de Serra, com 

zabumba, sanfona e triângulo, mas o forró Pé de Serra era muito pequeno, era mais para 

aniversários e churrasco de amigos. Então ele pensou que precisava tentar ser grande, foi aí que 

montou uma banda, onde colocou bateria, baixo e guitarra. Mas quando iam tocar, o cachê só 

dava para pagar os músicos, às vezes só sobrava 20 ou 30 reais para ele. Foi aí que Tarcísio 

parou, pensou, conversou com seu pai e disse: “Tá difícil a coisa, acho que vou montar um 

esquema de teclado para mim...”. O vaqueiro e tecladista, diz que o musico sempre tem um 

preconceito com teclado, e confirma o preconceito que havia no mercado do forró contra o 

formato simples da pisadinha – estilo eletrônico, que foi subestimado, mas ficou cada vez mais 

popular e hoje é fenômeno nacional. 

O esquema era simples: um amigo no teclado e ele na sanfona e na voz. "Porém, peguei os 

elementos de todas as bandas que eu montei e trouxe para o teclado", descreve. 

"Foi a única forma que achei de trabalhar para sobrar um dinheirinho para ajudar a família", 

justifica. 

Mas, para Tarcísio, o que define seu estilo são as melodias, a voz e a sanfona. Ele defende com 

fervor a bandeira do forró de vaquejada. 

E hoje aos 26 anos, Tarcísio faz sucesso com o forró que une sanfona tradicional a batida 

eletrônica da pisadinha, adepto da sofrência, ele fica feliz em ser chamado de “Marília Mendonça 

do forró”. E diz que planeja um dueto com a sertaneja. 

Uma voz sofrida, a antiga sanfona do forró de vaquejada e a batida renovada da pisadinha, essa 

que é a base do sucesso do cearense, que se espalhou rápido pelo Brasil no final de 2020 e segue 

forte em 2021. Na vida e na música, as histórias de Tarcísio são de romance, tristeza, 

persistência e vaquejada.  

Este subgênero exalta o universo tradicional do sertão e do vaqueiro, e é muito popular no 

Nordeste. Vários ídolos do forró atual também usam elementos da vaquejada, em especial o 

alagoano Mano Walter, que também é vaqueiro. Mesmo deixando as letras para o final da 

composição, seus versos românticos são marcantes e ajudam na curva exponencial de sucesso. 

Seu repertório mistura obras de outros músicos, como "Meia noite" e "Roxinho", e várias 

próprias, como "Nega" e "Lembrei de você". Tarcísio é casado com a mãe de seu filho há mais 

de dez anos, fato curioso para quem conhece suas canções cheias de desencontros amorosos, que 

ele atribui a histórias ouvidas de amigos. Os problemas com o aluguel parecem ser coisa do 

passado. No começo de 2020, ele tinha menos de 300 views por semana no YouTube, somando 

todas as músicas. Hoje ele já tem várias músicas com mais de 40 milhões de views. 

http://www.camarapetrolina.pe.gov.br/
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Estrelas do forró e do sertanejo estão atrás de Tarcísio para novos projetos e parcerias. 

 

TARCÍSIO DO ACORDEON, tem dedicado sua vida ao ramo artístico em busca do sucesso, 

ajudando sua família, além de participar de ações sociais para beneficiar aqueles mais 

necessitados, e sempre levando o nome de Petrolina por onde passa, sendo assim, por todos esses 

fatos citados, pelo exemplo de pessoa que é, nada mais justo que a concessão deste título. 

 

Sala das Sessões, 04 de maio de 2021. 

 

AERO CRUZ 
 Vereador - MDB 
 

cas 
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