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PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N" O* 12022, DE 06 DE JULHO DE 2022.

Aprovado Por Unanimidade
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Concede a Medalha Dom
Aureliano Matos.

Vieira e Silva
retário

Votaçáo

Faço saber que a cÂrueRa MUNICIPAL DE LIMoEIRo Do NoRTE aprovou e eu
promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. l'- Fica concedido a Medalha Dom Aureliano Matos ao Sr. AURILO PINHEIRO

DE FREITAS.

Art. 2' - Este Decreto Legislativo entraná em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Limoeiro do orte, em 06 de julho de

olanda Gui
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Valdemir Bessa Salgado
l' Vice.Presidente
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José Valdir da Silva
2" Vice.Presidente

Lívia Meneses Maia
2'Secretária
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BIOGRÂFIA

Sr. Aurilo perdeu o pai quando ainda era uma criança: tinha apenas 7 anos. Sua

mãe ficou viúva tendo que cuidar dos dois filhos. No entanto, teve amparo do avô

Sabino Roberto de Freitas, figura que foi essenclal para moldar seu caráter, mesmo
vindo a falecer quando sr. Aurilo contava 15 anos.

Com este mesmo avô aprendeu a amar o torrão natal, a respeitar e cultivar a

simplicidade e a sabedoria do sertão e a admirar a natureza.

É desta forma que sr. Aurilo conduz a própria vida. É um homem temente a
Deus e professa a fé católica. Nos momentos de lazer procura estar perto da família e
dos poucos e longevos amigos, cultivando sempre a honestidade em suas relações.

Há cinco décadas, Sr. Aurilo desenvolve duas atividades empresariais, uma no
ramo de peças para automóveis e outra no setor agrícola. Tendo, ao longo desses 50
anos, empregado centenas de pessoas, sempre atribuindo um caráter social às suas

empresas, deixando assim o marcante legado.

Sua esposa sempre repete que sr. Aurilo é antes de tudo um homem bom,
além de afetuoso, que fala pouco e ouve com atenção aqueles que estão próximos.
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Nascido no dia 28 de abril de 1947 na localidade do São Raimundo, zona rural

do Município de Limoeiro do Norte, o sr. Aurilo Pinheiro de Freitas é filho de Maria de

Lourdes Pinheiro e de Alírio Pinheiro de Moura.

Casou-se em 31 de julho de 1974 com a sra. Maria Augusta Maia Pinheiro, com
quem compartilha a caminhada da vida até hoje. Da união do casal nasceram três
filhos: Carísia Maia Pinheiro, Alírio Pinheiro de Moura Neto (in memoriam) e Ludmila

Maia Pinheiro.
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Da admiração pela natureza, cabe destacar a predileção pelos pássaros que

habitam nossa caatinga. Certa vez, sr. Aurilo teve a sensibilidade de observar o canto
angustíado de um pássaro próximo ao trator que realizava colheíta de capim em sua
propriedade. Sr. Aurilo imediatamente mandou parar o trator e descobriram que

aquele canto era realmente um pedido de socorro, pois o trator estava indo em
direção a um ninho.

Além dos pássaros, sr. Aurilo encanta-se também com o nascer e o por-do-sol,
com os vagalumes, com as formigas... enfim, com as maravilhosas criaturas que Deus

colocou sobre a Terra para coabitarem conosco.
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