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PROJETO DECRETO LEGISLATWO N" !aL/2022,ÍrE 14 DE Jt NHO D8 2022.

Concede Título de Cidadã Limoeirense

Faço saber que a cÂivr,Ana MUNICTPAL DE LIMoETRo Do N0RTE aprovou e
eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

ArL 1" - Fica concedido Títrúo de Cidadâ Limoeirense a Sra. MARIA LEUIIA
CÂx»T»O ZIMMERMÀI§N

1lrt.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 14 de junho de2022.
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Vereador
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Biografia
Maria Leuda Cândido Zimmermann, natural de Orós - Ce de um local conhecido como Conceição
do Buraco, coberta pelas águas da barragem do Açude de Orós, onde os remanescentes da
Conceição foram acolhidos na época numa área doada denominada Vila Guassusse, hoje o maior
distrito de Orós
Filha de uma professora e costurcira - Celina e o pai vendedor autônomo - Amadeu, neta de
agricultores familiares talvez suâ vocação vem dessa origem, por isso sua formação em Agronomia
pela Universidade Federal do Ceaní. E servidora pública do Estado há 39 anos, sempre trabalhando
com políticas públicas de apoio à agricultura familiar. Nos últimos 24 anos trabalha na Secretaria de
Desenvolvimento Agrário - SDA diretamente com a política de acesso à terra através de
financiamento no âmbito Programa Nacional de Cédito Fundirírio. Com sua participação como
servidora, atuante direta ou indiretamente, no decorrer desses anos foram beneficiadas em torno de
8500 famílias e 650 imóveis foram adquiridos. Participou de grandes momentos na orientação e poio
no processo de negociação entr€ as partes envolvidas, com muitas dificuldades e também muitas
alegrias.
Limoeiro do NoÉe, é um município privilegiado, com parte da Chapada do Apodi em seu
território, que é uma riqueza, com potencial de solo e de água subterrânea, favorecendo a
fruticultura em geral em especial a bananq ocupade em sue meioria por empnesas agrícolas,
médios e grandes empresárim. Nesses 24 anos de Programa de Acesso à terra, foram
adquiridos 2 imóveis em Limoeiro do Norte, Fazenda Cajueiro e Fazenda Santo Antônio,
beneficiando 12 e 17 famílias respectivamente, Esses dois projetos slí âcontecerâm pelâ lutâ
incansável dos trabalhadores, que nunca perderam a esperançâ de adquirir seu pedação de
terra na Chapada, aturlmente em fasc Íinal de tramitrndo a fazenda Lagoa do Rocha,
benefrciando 4I frmília, num toaal de 70 famÍlias com acesso à terra a ros itryestimento§, que a
paÉir do domínio de sua propriedade poderão acessar várias outras políticas públicas e de
credito.
Para ela é gratificante trabalhar com um projeto que proporciona a transformação na vida do
agricultor e acredita que, a espeftmça, a coragem e o diálogo favorecem o entendimento entre todos
os atores desse grande ecossistema que é a Agricultura Familiar, Sua vida é dedicada a este trabalho,
a familia e aos amigos, sempre levando esperançá e incentivando ao crescimento de todos que
convivem com ela. Sua força e sua inspiração vêm da sua mãe Celina, que sempre foi uma rocha.
Agradecimento a Deus por minha família, meu esposo Rubens (in memoria), meus filhos Rubens,
Renato, Francineide que sempre foi meu apoio em casa com meus filhos e aos meus irmãos que
sempre me incentivaram. Profissionalmente, agradeço inicialmente a Dr. Bníulio de Sá Magalhães,
Vagner Guerino (in memória) ao Robson de Oliveira Veras e Jose Arimatea Gonçalves que tanto me
ensinaram ao longo desses anos, assim como a todos os companheiroíirmãos de trabalho os
movimentos Sociais Organizados-STTRs, Federação dos Trabalhadores -FETRAECE que sempÍe
me apoiou nessa luta e aos trabalhadores que me acolhem com tanto carinho-
Gratidão ao Vereador Valdir do Suburbão por essa homenagem tão significativa e inesquecível. A
minha palavra é ú de gratidão
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