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PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N" O5J/2022,DÍ,06 DE JULHO DE 2022.

Concede a Comenda Márcia Maia Mendonça.

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

Art. 1o - Fica concedido a Comenda Márcia Maia Mendonça ao Sr. RAIMUNDO

LAURO DE OLIVEIRA FILHO.

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

revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de do Norte, em 06 de julho de2022
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Biblioerafia

Raimundo Lauro de Oliveira Filho, formado com nível superior em

Saneamento Ambiental/Recursos hídricos, pelo lnstituto de Ensino

Tecnológico - CENTEC/Limoeiro. Especialista e mestre em gestão dos
recursos hídricos.

Nasceu em22 de maio do ano de 1977 no município de Limoeiro do Norte,
filho de Raimundo Lauro de Oliveira e de Maria Rosélia de Oliveira. Lauro
Filho, como é conhecido, casado com Regiane Saraiva Rabêlo tendo sido
agraciado com a filha MariaLara Rabêlo de Oliveira, cresceu, estudou e se

formou em escola pública do município.

Apaixonado por arte e cultura, em 1992 estudou teatro na escola Lauro
Rebouças de Oliveira, período estudantil que desenvolveu a arte da escrita,
sendo autor de algumas peças teatrais ao longo de suajornada cultural. Ainda
em 1992 fundou um grupo denominado União New Jovens com objetivo de
levar ajuventude da região dos setores apresentações teatrais educativas e de
conscientizaçáo com temáticas sobre drogas, família e trabalho. Em 1999,
voltado para um temáúica mais religiosa, o então grupo União New Jovens
se transfoÍrna em Grupo Arte & Fé, envolvendo pessoas de diversas idades
com apresentações teatrais e danças no âmbito da religiosidade e cultura
nordestina; escreveu, dirigiu, coordenando diversas atuações culturais,
destaque para as peças teatrais "As Aparições de Nossa Seúora em Fátima

- Portugal, A Paixão de Cristo, Era Uma Vez no Sertão, Marmota na Roça,
Jogral da Paz (este com apresentação no Centro de Convenções em
Fortaleza), Unidos pelo HrV, o Contra ás Regras, IJm Matuto na Capitá, o
casamento mafuto na roça, Drogras não - vida sim!, enffe outras peças
escritas e com atuações.

No campo da dança o Grupo Arte e Fé se destacou na dança A Padroeira
sobre a coreografia da conterrânea Ivoneide Raulino. o grupo Ane e Fé
ainda existe, embora não atuante, em 2014, Lauro Filho fundou o Grupo
Turma Kids, com objetivo de desenvolver trabalhos culturais cm crianças e
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adolescentes de até 14 anos de idade que seriam preparadas para trabalhos
mais específicos no Arte e Fé. Por conta da pandemia as atividades do grupo
foram suspensas, retornando agora em Julho de 2022 nas férias escolares.

Juntamente com Pedro Nobre e o apoio incondicional da comunidade por
meio da Associação de Moradores criaram o Bloco de Rua Pula Colono,
sucesso desde 2001, elaboraram e criaram os JOGOS DE VERÃO, sucesso

em cada edição, teve inicio em 2003; Copa PIMN de futebol Júnior, Desfile
a mais Bela do Perímetro, apoio a fundação da Associação Mirim de
Moradores e gupo Ultra Jovem, hoje inexistente. Em suas empreitadas criou
em 2003, e presente até hoje, o Jornal A Comunidade, atualmente
denominado de Informativo A Comunidade, lançou em2016 e é sucesso até
hoje com mais de mil conexões médias diárias A nÁUO WEB A
COMUNIDADE, comunicação social, sem fins lucrativos.

Muitas ações coletivas realizadas na comunidade teve sempre apoio da
população da região dos Setores que sempre abraçam os projetos, o mais
recente é a Rede Solid.íria, ciado em2021, buscando ajudar as famílias mais
carentes da região dos Setores.

Da festa da mulher, das mães, dos pais, das crianças, do meio ambiente,
Colônia de Férias, Festa da Padroeira, Promoção deZelo da Praça Ecológica,
Natal, Gincana Diversas, Expor Setores, sempre busco lembrar das referidas
datas/ temas de forma participativa, envolvente e culturalmente organizada.

Defendo a participação social , por isso desde o ano 2000 sou integrante e

atualmente estou como Vice-Presidente , da Associação de Moradores do
Setor NH5.

Este é um breve relato de miúa biografia, outras ações não pontuadas, não
que não sej am relevantes, mas que estão contempladas na palawa vamos
AGIR!

Muito me alegra ao ver muitos jovens (dezenas-centenas) que tiveram a
oportunidade de fazer parte de algum dos projetos por mim abraçado, e hoje,
prestam o seguinte testemunho "Lauro, obrigado por ter feito parte de
minha vida, pot suq causa sou uma pessoa diferente, do bem, do enxergar
o próximo com respeito/amor!'

Palavras que me emociona e me motiva a continuar acreditando na força da
Cultura, da arte, da coletividade.

Raimundo Lauro de Oliveira Filho

07 de junho de 2022.


