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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO – PDL n°. ______/2018. 

 

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 

ESPÍRITO-SANTENSE A TANNOUS 

ASSAD SASSINE. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 

 DECRETA: 

 

Art. 1° - Fica concedido o título de cidadão Espírito-Santense a TANNOUS ASSAD 

SASSINE. 

 

Art. 2° - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões em 20 de Novembro de 2018. 

 
 
 

AMARO NETO 
Deputado Estadual 

 
 

J U S T I F I C A T I V A 
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TANNOUS ASSAD SASSINE, nascido em 04 de junho de 1946, na cidade de Daar 

Beachtaar, na região do Koura, norte do Líbano, filho mais velho de 4 irmãos, 

chegou ao Brasil, juntamente com seus pais e irmãos, no ano de 1957, aos 11 anos 

de idade. 

Inicialmente residiu na Rua Gama Rosa, no centro da cidade de Vitória/ES, como a 

maioria dos imigrantes libaneses da época. 

Como primogênito, desde então, dividirá seu tempo entre os estudos e ajudar seu 

pai Assad Tannous Sassine no sustento da família. 

Iniciou seu trabalho na feira livre da Vila Rubim vendendo tomates e panos de prato 

aos finais de semana. 

E foi ali na Vila Rubim que Tannous fez e faz sua história no Brasil. 

Com o passar dos anos de muito trabalho priorizando sempre o sustento dos seus 

irmãos, fundou, com seu pai, o primeiro negócio da família, a Casas São Paulo 

especializada em chapéus. 

Em sua fase adulta concluiu com muito esforço o curso de Contabilidade na 

Universidade Federal do Espírito Santo, Tannous montou seu próprio negócio, a 

Confecção Sassine Ltda, especializada em uniformes profissionais e de segurança, 

a qual completa 50 anos no próximo ano.  

Tannous casou-se com Antoinette Abboud, libanesa nascida em sua mesma cidade 

e juntos tiveram 04 filhos e 04 netos. 
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Preservar as tradições de seu País origem, o Líbano, bem como as do País que 

escolheu para viver e fincar suas raízes, o Brasil, sempre foi um ato de profundo 

respeito, gratidão e amor: a Deus, a essas terras e a todas as pessoas que fizeram 

e fazem parte, direta e indiretamente da sua história e de sua família SASSINE, 

durante todo esse período de convivência no Brasil, Tannous conseguiu formar os 

seus 04 filhos, Simone, Sâmia, Willian e Assad, duas em Direito, um em 

odontologia e um em medicina, além de gerar emprego e renda com as lojas 

Confecções Sassine LTDA e a Casas São Paulo, hoje liderada por seu filho Willian 

Sassine, localizado na Vila Rubim, as empresas juntas geram há anos renda e 

emprego para nosso Estado, mesmo com tantas dificuldades existentes em nosso 

País, Tannous se mantém com o afinco e honestidade em nosso Estado,  

prestando relevantes serviços ao Estado do Espírito Santo por sua competência 

como empresário e empreendedor na seara de confecções de uniformes escolares, 

de trabalho e segurança, bem como na venda de tecidos e demais peças para 

confecções em geral. 

Ante o exposto, proponho o presente projeto de Decreto Legislativo para o fim de 

conceder ao Senhor TANNOUS ASSAD SASSINE, o Título de Cidadão Espírito-

Santense. 

 

Sala das Sessões em 20 de Novembro de 2018. 

 

 

AMARO NETO 

Deputado Estadual 
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