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PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N'OOJ /2022,D805 DE MAIO DE2O22.

Concede Título de Cidadão Limoeirense

Faço saber que a cÂvrau MUNICIPAL DE LIMOEIRO Do NORTE aprovou e eu
promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. lo - Fica concedido Título de Cidadão Limoeirense ao Sr. RAIMUNDO JAVANILCE
MAIA.

Art- 2 - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, em 05 de Maio de 2022

(

José Tores de Moura Neto
Vereador
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BIOGRAFIA
RAIMUNDO JAVANILCE MAIA

O comerciante Raimundo Javanilce Maia [conhecido por Louro) natural da cidade
de Morada Nova onde nasceu na comunidade Fazenda Nova Vida em 28 de

fevereiro de 197 6, sendo filho de Raimundo Batista Maia (conhecido por Djalmal e

Maria Adailce Maia.
Contraiu laços matrimoniais em cerimonia coletiva realizada na arena kart em Sitio
Bom Fim, com MARIA JOSÉ DA SILVA (conhecida por Mazé), e dessa união
conjugal adüeram 03 filhos JÂNAINA KELLY DA SILVA MAIA REIS, IARDEL
WELLINGTON SILVA MAIA E SARÂH LIVIA SILVA MAIA,
Chegou no municipio de Limoeiro do Norte no ano de 1978 para residir no Sitio
Pitombeira no propriedade do senhor Vicente, ainda residiu na Rua Padre Vicente
Rodrigues, por um ano e no ano de 1985 retornou novamente para o Sitio
Pitombeira próximo a Lagoa de Anunciação, onde reside atualmente na

continuidade da Rua Tenente Sebastião.
No seguimento escolar cursou na escola estadual Arsenio Ferreira Maia do jardim
até a conclusão do 1e grau até 799L, e depois transferiu-se para a escola estadual

Lauro Rebouças de Oliveira onde cursou o ensino de 2s grau entre os anos àe L992
a 1995.
No seguimento esportivo praticou apenas as modalidades de futebol de campo e

futebol de salão.
Ingressou na vida evangélica há mais de 10 anos tendo iniciado na igreja
produzindo üdas e há 03 anos migrou para Ministério de Adoração da Casa De

Davi - MACAD situada a Rua Cel. José Nunes próximo ao tiro de guerra.

No dia 09 de março de 2009 instalou seu próprio negocio comercial através do
Mercadinho Maia no bairro Pitombeira ao lado da sua residência.
Desde 1995 ingressou como consultor de vendas na distribuidora São Geraldo de

Fortaleza, depois distribuidoraZé Nilson também de Fortaleza.
No ano de 2003 ingressou na distribuidora Martins de Uberlandia em Minas
Gerais, onde já na cidade de toão Pessoa no estado da Paraíba, participando de uma
convenção de vendas. Já no ano de 2O1'4 recebeu destaque de vice-campeão de

vendas na empresa Martins, dos estados do Ceará, Piauí, Maranhão e Rio Grande
do Norte. E foi ser agraciado com essa deferência, em Salvador no estãdo da Bahia,

na praia do forte.
Entre os inúmeros cursos de aperfeiçoamento em vendas que frequentou
destacamos.
Telemarketing em vendas, conhecendo cahálogos de produtos Martins, promoção,

Martins missãr.r, valores, balanço social, cadastro de clientes, universidade Martins
Varejo, correio eletrônico, sistema de vendas - novidades de versão 3.30, núcleo de
clientes associados, técnicas de exposição de produtos, a tinta certa para seu

cliente, entrega em domicilio, orçamento, venda net, contabilidade pra quem não é

contador, formação de preço - l, atacado e varejo, material escolar e escritório,
técnicas avançadas de venda - IV, comidas prontas - prato cheio para sucesso, frios
e laticínios, administração de tempo, aumento de vendas se escreve com BÍC e 3M

um sóculo transformando necessidade em inovações.

Limoeiro do Norte, 01 de setembro de 2021.


