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PROJETO DECRETO LEGISLATIVO NO 0\6 /2022, DE 06 DE JULHO DE

Concede Título de Cidadão Lim

A CÂMARA MUNICIPAL DE LlMoElRo Do NoRTE, aprovou e eu promulgo o
seguinte Decreto Legislativo

Art. 20 - Este Dêcreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicaçáo,
revogadas as disposiçôes em contrário.

Sala das Sessôes da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte-CE, 06 de julho de
2022
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Art. 10 - Fica concedido Título de Cidadão Limoeirense ao Sr. CARLOS
EDUARDO BORGES EVANGELISTA.
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BIOGRAFIA:

Carlos Eduardo Borges Evangelista, conhecido por Caê Pessoa, nasceu em 5 de janeiro de
'1984, em Brasília/DF, filho de Antônio Carlos Travassos Evangelista e Magda Cristina Pinho

Borges. E Administrador, e atualmente cursa Direito na Universidade de Fortaleza - Unifor.

Seus laços afetivos com o município de Limoeiro do Norte se iniciam com seu avô paterno,

o saudoso Raymundo Edilson Pessoa Evangelista, conhecido como Comandante Pessoa,
filho de Dona Neuza Pessoa e Seu João Evangelista, que eram proprietários da Fazenda
Barro Vermelho, localizada na região dos Setores lrrigados do DNOCS na divisa entre
Limoeiro do Norte e Morada Nova. Caê Pessoa passou parte de sua infância e juventude

morando na Fazenda Carcará - Sitio Bom Fim, de seu avô e hoje de propriedade de seu pai.

Criança, fez patle do ensino fundamental na Escola Normal de Limoeiro do Norte para onde

se deslocava de bicicleta com os amigos, moradores na fazenda, que estudavam na mesma
escola.

Seu avô criou raízes importantes na cidade. Procurador Federal, foi assessor do então
Ministro da lrrigação Vicente Fialho e viabilizou a implantação do Projeto Jaguaribe-Apodi,
dando pujança e visibilidade internacional do agronegócio da nossa cidade e regiâo do Vale
do Jaguaribe. Em reconhecimento e em sua homenagem "in memorian" o aeroporto da
chapada do Apodi recebeu o seu nome. Com o mesmo sentimento, a Câmara de Vereadores
concedeu-lhe, in memorian, na década de '1990, o título de cidadáo de Limoeiro do Norte.
Seu Tio-Avô José Edson Pessoa Evangelista, também colaborou com o nosso município,
quando presidente da fundação SESP implantou, na década de 1970, o nosso atual hospital
que muito colaborou com a saúde pública de nossa cidade, encontrando-se hoje desativado
pela atual gestão municipal,

A infância de Caê foi baseada vida do campo vendo a produção de alimentos na agricultura,
na criação de animais, na produção leiteira, no contato direto com a terra, tendo como
referência a Íazenda do avô paterno como modelo e conceituada por suas inovaçôes com
manejo do campo voltado à pecuária. A fazenda Carcará, por sua localização as margens
do Rio Quixeré e por toda infraestrutura de lazet, eÍa o local que CAÊ e amigos se
confraternizavam aos Íinais de semana para brincar, pescar no rio, passeio a cavalo, convívio
com os animais que eram criados por seu pai, entre outras atividades ligadas ao campo. A
fazenda era o local de morada, mas também de diversão.
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Adolescente, mudou-se para Fortaleza dando continuidade aos estudos e ao terminar o
ensino médio retornou a Limoeiro, em 20O2, onde passava todos os finais de semana.

Caê engajou-se na política em 2004 trabalhando na campanha de Roberto Pessoa, primo

de seu avô, eleito Prefeito de Maracanaú e reeleito em 2008; ingressou na gestão pública

em 2005 como coordenador administrativo/financeiro da Secretaria de Comunicação de

Maracanaú, em 2010 assumiu a pasta de maior relevância política naquele município, a

Secretária de Governo, responsável pela a relação intersetorial com demais secretarias e

com a Câmara dos Vereadores;

Em 2011 foi convidado pela Dep. Estadual Fernanda Pessoa para assumir a chefia de

Gabinete, tendo o gabinete se destacando como um dos mais atuantes em produção

legislativa do ano.

Em 2012 se desligou do gabinete da deputada Fernanda Pessoa para se candidatar a vice-
prefeito em Limoeiro do Norte, juntamente com a ex-prefeita Arivan Lucena. O desafio não

foi bem sucedido, mas proporcionou ao jovem um dos grandes aprendizados e o maior
contato com as comunidades, com a realidade de todos limoeirenses em todo o municipio.
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Mesmo sem ter ligaçóes com as gestÕes públicas municipais, Caê sempre articulou recursos
para Limoeiro do Norte especialmente para as áreas de saúde, educação e abastecimento
de água com parlamentares e políticos que tinha e tem conhecimento, sempre lembrando
dos mais necessitados e dos que mais precisam da mão do poder público. Caê sempre se
considerou Limoeirense de fato, atitude essa denota o amor ao município ao povo.

Em 2013, é convidado a assumir o cargo de secretário de infraestrutura de Firmo Camurça,
em Maracanaú. Acumulando as funções de Secretário de Meio Ambiente na Prefeitura de
Maracanaú, mantendo em seu currÍculo mais de 200 obras inauguradas em 5 anos, deixou
em 2018 a gestão de Maracanaú. Mesmo realizando todos esses trabalhos em Maracanaú,
nunca deixou de estar presênte e investir no município de Limoeiro do Norte, contribuindo
com o crescimento da carcinicultura, além de ajudar os amigos e seÍ um eterno apoiador da
cultura e do esporte perante a juventude.

Em 2018 a convite do então governador Camilo Santana e da deputada federal Gorete
Pereira assumiu importante assessoria junto a Casa Civil do Estado do Ceará onde
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permaneceu ate 2020. Nesse mesmo ano Caê e seu pai iniciaram a atividade de

Carcinicultura na Fazenda CaÍcará que se mantém ate hoje.

Em 2020, Caê Pessoa sonhou em contribuir ainda mais com Limoeiro do Norte, e colocou

seu nome a disposiçáo dos limoeirenses para ser prefeito da cidade. lnfelizmente ele náo foi

eleito, mas teve a oportunidade de se aproximar mais ainda dos limoeirenses e fortalecer
seus laços e suas raízes no município, tendo como seu vice e amigo o comerciante Ney
Welington. Como presidente do Partido Liberal na cidade Caê, conseguiu agregar um grupo

de candidatos nesta eleiçáo a vereadores ampliando de uma vaga em 20í6 com Vereador
Paxá para duas vagas no legislativo municipal, sendo eles o Vereador Cabo Rubem e a
Vereadora Lívia Maia

Por sua grande experiência com gestâo pública, em 2021 Caê foi convidado pelo deputado
Junior Mano para dar suporte técnico na cidade de Nova Russas à gestão da prefeita

Giordanna Braga Mano, que é natural de Jaguaruana no nosso Vale do Jaguaribe, onde
exerce Íunçôes de Assessor, bem como milita dando suporte e assessoria ao Diretório
Estadual do PL no Ceará que tem à frente do partido o líder e prefeito do Eusébio, Dr. Acilon
Goncalves como presidente da sigla no Estado.
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