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Legislando com compromisso e determinação.

PROJETO DECRETO LEGISLATIVO

N'

O3Y2O22,DE 21 DE JUNHO DE2O22.

Concede Título de Cidadão Limoeirense

Faço saber que a GÂMARA MUNICIPAL DE
promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art.

1o

-

LIM0EIRO Do NORTE

aprovou e eu

Fica concedido Título de Cidadão Limoeirense ao Sr. Pedro Roberto Nobre.

Àrt. 2"- Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
disposições em contnírio.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, em

Marcio

2l

de

Juúo de 2022.

do Nascimento Farias

Vereador
OPqg56PrA00 EM SE;:::.r..)
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Pcdro Robcrto lÍobre
Pedro Roberto Nobre, natural do município de Pacajus, nascido em 04 de março de 1972,

filho de Paulo Arlindo Nobre e da já falecida Francisca Aldeci Nobre, casado com
Regiana Maria Oliveira Nobre, pai de Erick Rian de Oliveira Nobre e Breno Henzer Sales

Nobre

Em 1974 seus pais vieram residir no Perímetro Irrigado de Morada Nova/Limoeiro do
Norte na comunidade do Setor NH5. Pedro Nobre, ou Pedrinho como é conhecido
começou a trabalhar na agricultura com 7-8 anos de idade ajudando os seus pais nas
atividades do campo. Concluiu o ensino fundamental, antigo primeiro grau, na Unidade
Escolar NH5, concluindo o ensino médio, antigo segundo grau, nâ Escola Monseúor
Tabosa no município de Morada Nova como técnico em contabilidade, e em Limoeiro do
Norte concluiu o ensino científico na Escola Lauro Rebouças de Oliveira, ainda cursou
0l ano na area de pedagogia, mas desistiu pam se dedicar ao habalho ajudando a família
na agricultura e iniciando sua carreira na área de vendas, como vendedor autônomo.
Tanto na tírea de vendas como na agricultur4 são atividades que desenvolve até os dias
atuais, incorporando mais Íecentemente a atividade econômica da Carcinicultura criação de camarão e representante de vendas de uma grande distribuidora de bebidas
com destaque em vinhos do estado do Ceará.
Pedro Roberto Nobre homem militante das causas sociais, integrou na década de 90 o
clube de Jovens do Setor NH5, já atuou no Vasco Esporte Clube NH5 é membro ativo e
integrante da Associação de Moradores da comunidade, na qual já presidiu por 04
mandatos, é membro ativo da equipe de pessoas que ajudam na manutenção da praça
ecológica local. Coordenador do Grupo Vem Comigo da melhor Idade e uma das
lideranças da comunidade que integra a rede soliúíria formada durante essa pandemia
para ajudar as famílias carentes.

Um dos f,mdadores do Bloco Pula Colono e um dos idealizadores do Jogos Verão e do
Expor Setores, eventos que fazem parte de nosso calendiá.rio anual , paralisados por conta
da pandemia e reforma da coberta da quadra esportiva.

Gosta de trabalhar na area social, ama a comunidade do Setor NH5, e toda região dos
Setores, sempre aberto as críticas e disposto a colaborar em tudo que esteja ao seu alcance.
Militante das causas sociais e militante político, já foi candidato a vereador e candidato
ao Conselho Tutelar de Limoeiro do Norte.
Pedro Roberto Nobre sempre buscou desenvolver o bem para a comunidade do setor NH5
por meio da integração e parcerias com demais amantes da região dos Setores, a mais
recente ação coletiva é a realização do quadrangular de futebol de campo que reunirá os
pais e filhos das comunidades dos Setores NH3, NH4, NH5 e NH6 acima dos 45 anos de
idade numa celebração de saudades e mütas homenagens para todos que ajudaram de

alguma forma no desenvolvimento e crescimento de nossa região.

?edno Podoúo?lil.ê
20 de .iunho de 2022.

