
Estado do Ceaní

Legislando com compromisso e determinação.
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PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N' 011 /2022, DE 02 DE JUNHO Df.2O22.

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRo DO NORTE apÍovou e eu
promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

AÍ. l" - Fica concedido Título de Cidadão Limoeirense ao Sr. FRANCISCO DE ASSIS
DINIZ

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

disposições em contrário.

Safa das Sessões da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, em 02 de Ju nho de 2O22.
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José Valdir da Silva

Vereador
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Concede Titulo de Cidadão Limocirense



Estado do Ceani

Lcgislando com compromisso e determinação.
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BiograÍia

Francisco De Assis Diniz ex-secretilLrio estadual do Desenvolvimento Agrário, metalúrgico,
bacharel em Direito e História e especialista em Cesüio Pública e Economia do Trabalho pela
Unilab e pela Unicamp, respectivaÍnente.

Encabeçou a expansão da Central Única dos Trabalhadores (CUT/CE) pelo interior cearense
e presidiu o Instituto de Desenvolvimento do Trabalhado (lDT) entre 2007 e 2013. Antes de se
tomar secretáÍio, De Assis ainda loi eleito e reeleito presidente do diretório estadual do PT no
período que vai de dezembro de 201 3 a abril de 201 8.

Nasceu no município de Cedro, no Centro Sul cearense, em 3 de julho de 1964, sendo a
família ligada à Fazenda Caraíbas, na zona rural. Filho do agricultor e comerciante Jose Alves Diniz
e da dona de casa Nazareth Moreira Diniz, iniciou os estudos em escolas públicas e realizou o
ensino médio, antigo "ginrásio", na Escola São João Batist4 UNICAMP, Escola Tecnica Federal do
Ceani. UECE e Unilab.

Trabalhou na Ferragem Aparelhos Elétricos S/A (FAE) e, por sua atuação como
metalúrgico, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado do Ceaní e da Federação
dos Metalurgicos do Nortey'Nordeste. Além disso, foi membro da Executiva da Confederaçâo
Nacional dos Metalúrgicos (CNM).

Participou da Central Única dos Trabalhadores (CUT/CE) desde a sua fundação, sendo
eleito duas vezes presidente da maior central sindical do Ceaní. Nas ruas, De Assis comandou
manifestações históricas em defesa do Banco do Estado do CeaÉ (BEC), organizou e dirigiu as
grevesgerais,oatocontraoBlDeaALCAeoForaColloretambémesteveàfrentedediversas
negociações do Grito da Terra Brasil no Estado.

Em 2018, no seu discurso de posse como Secretário do Desenvolvimento Agitio, o esposo
de Selma Nunes e pai de Thyarq José Antônio e Ester llisou a importância do diálogo com os
movimentos sociais, representantes dos trabalhadores rurais e organizaçôes comunitírias espalhadas
por todo o Estado. Para ele, através da legítima participação da sociedade civil é que, enfim, será
possível o êxito das politicas públicas em desenvolvimento agnírio e levar a dignidade e a cidadania
para as famílias do câmpo.
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Vercador
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