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Legislando com Compromisso e Determinação

PROJETO DECRETO LEGISLATryO N' O53IZO22,D'8,06 DE JULHO Df.2A22.

Concede a Comenda Esportiva
Professor Ricardo Rodrigues Filho.

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

Art. l" - Fica concedido a Comenda Esportiva Professor Ricardo Rodrigues Filho ao

ST. DAVI ALVES DE LIMA.

Art. 2o - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contriário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, em 06 de Julho de2022.
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BIOGRAFIA

Davi Alves de Lima, nasceu em Limoeiro do Norte no ano de 1985, Filho de

Francisco Euclides de Lima e Maria Auxiliadora Alves, o mesmo é casado com

Camila Holanda de Almeida e pai de Mateus Holanda e Yasmin Holanda. Desde de

sua infância não perdia um jogo amistoso de futebol do seu pai na empresa Queiroz

Galvão ou no BonÍinense futebol clube, foi nas beiradas do campo de futebol que

iniciou sua paixão pelo esporte. No ano de 2OO4 ingressou na Faculdade de

Educação Física e também passou a Íazer parte do quadro de Árbitros da LDLN

(Liga Desportiva de Limoeiro do Norte) na gestâo do então presidente Valdir do

Suburbão, naquele mesmo ano foi bandeirinha da final do campeonato Limoeirense

de futebol, entre as equipes Xv de Junho e Palmeiras do Arraial, foi escolhido o

arbitro destaque da competição. Permanecendo no quadro de árbitros da Liga

desportiva de limoeiro do Norte, até o ano de 2006, que posteriormente retornaria

como diretor de competiçôes em 2009.

No ano de 2008 se formou em educação física e logo passou a ser professor

da Escola de Ensino Médio Lauro Rebouças de Oliveira, com propostas inovadoras

para o esporte, implementou um projeto de futsal com jovens e adultos, ganhando

destaque nas competições da cidade, sejam elas escolares ou adultas. Logo foi

convidado pelo ex atleta da seleção brasileira, Neto Limoeiro, para iniciar um projeto

de reformulação na modalidade da bola pesada da cidade. No Limoeiro futsal como

preparador físico foi bicampeão intermunicipal nos anos de 2010 e 2011,logo como

treinador foi também treta campeão Limoeirense nos anos de 2011, 2012,2013 e

2014 e como atleta pela AABB em 2016. Foi bicampeão da copa do vale de futsal

pela equipe da Maria dias nos anos de 2O'14 e 2016. Em 2012 foi convidado para

implantar e coordenar o Programa Segundo tempo no município de Limoeiro do

Norte, com 20 núcleos esportivos, 60 profissionais envolvidos e 2000 crianças

beneficiadas. Em 2011 passou a fazer paÍte do quadro efetivos de professores no

município de São João do Jaguaribe, lá desenvolveu um grande trabalho no esporte

e na educação, como professor e coordenador do programa Mais educação., em

2016 foi agraciado em reconhecimento pelo trabalho, com o título de cidadão

daquela cidade. Em 2O17 toi convidado pelo atual prefeito Dr Jose Maria Lucena

para ajudar na elaboração do plano de govemo voltado para o lazer e o esporte, bem



como coordenar as atividades esportivas do município de Limoeiro do Norte. De volta

ao esporte da sua terra natal, ajudou a implantar a nova sede da Secretaria de

Esporte e Juventude do município de Limoeiro do Norte, localizada no ginásio

Municipal Dr Jose Nilson Osterne. Em 2018 foi convidado para assumir o cargo de

secretário de esporte e juventude do município, em valor ao trabalho já realizado

como coordenador. Com políticas públicas voltadas para o esporte, lazeÍ e
Promoção da saúde, ganhou destaque com a implementação das Areninhas de vôlei

e Fufuôlei, as academias ao ar livre, a realizaçáo de grandes eventos esportivos

como a taça tv diário, os projetos agita limoeiro, comunidade da luta, xadrez na

escola e o regate do programa segundo tempo, além do Apoio as equipes municipais

nas conquista de grandes títulos para Limoeiro, no qual merecem destaque os títulos

de campeão da taça tv diário com recorde de público no ginásio Dr Jose Nilson

Osterne e os títulos de campeão dos jogos Aberto do Ceará com as equipes de vôlei

Masculino e futsal feminino. Com um trabalho em equipe, realizou o resgate do futsal

de base da cidade, fazendo história com os títulos de tricampeão cearense sub 17

de futsal e levando o Limoeiro Futsal em 03 competições nacionais da taça brasil de

clubes. O mesmo ainda tem como sonho a implementação do CIAA - Centro

integrado de apoio ao atleta.

E através dessas conquistas e dedicação, na lúa pelas melhorias para o

esporte e lazer da cidade, que o Professor Davi Alves, com humildade, simplicidade

ao lado de grandes proÍissionais, vem ajudando Limoeiro do Norte á novamente se

tornar uma referência e potência do esporte Jaguaribano e Cearense.


