
 
ESTADO DO CEARÁ  

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA 
Renovação e Transparência 

 

________________________________________________________________________ 

Av. da Independência, 134 – Centro – Fone: (085) 3337-1269 Fax: (085) 3337-1636 

CNPJ: 06.580.229/0001-29 – CEP: 62.750 – 000 – Aracoiaba - Ceará 

AUTÓGRAFO Nº 087/2015 
 

LEI Nº 1170/15, DE 24 DE JUNHO DE 2015. 
 

 

 

 

OUTORGA TÍTULO DE CIDADÃO A 

PERSONALIDADE QUE INDICA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, no uso de suas atribuições 

legais, aprova a seguinte: 

 

LEI 

 

Art. 1º - Fica Outorgado o Título de Cidadão de Aracoiaba, ao Sr. Francisco 

Araújo, Sargento da Polícia Militar do estado do Ceará com atuação no Município de 

Aracoiaba. 

 

Parágrafo Único - É parte integrante desta lei, a biografia do homenageado. 

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, aos 24 de junho de 

2015. 

 

 

 

 

 

 

Wellington Nonato da Silva 

PRESIDENTE 
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Biografia de Francisco Araújo 
 

 

Nasceu em 16 de janeiro de 1965 na localidade de Lagoinha, Município de 

Capistrano-Ce. Filho de Dorico Araújo e Luzia Araújo. Foi agricultor até os 19 anos de idade, 

teve uma infância muito difícil, já que os pais eram agricultores e tinham 13 filhos para 

sustentar da agricultura. Pela manhã trabalhava e a tarde estudava, conseguindo assim 

terminar a 8ª série. Terminou o 2º grau cientifico na cidade de Aracoiaba.  

No ano de 1984 resolveu participar do concurso da Polícia, onde dos 250 

aprovados ficou no 21º lugar. No dia 02 de dezembro de 1985 foi convocado para o curso de 

6 meses interno no Quartel de Fortaleza. Durante todo esse tempo como soldado trabalhou em 

várias cidades do Estado, passando a maior parte do tempo aqui na cidade de Aracoiaba, onde 

decidiu morar e construir sua família, hoje se considera filho de Aracoiaba. 

Trabalhou nas cidades de Russas, Jaguaribe, Alto Santo, Iracema, Ererê, Quixadá, 

Pedra Branca, Madalena, Minerolândia, Senador Pompeu, Mombaça, Milhã e Aracoiaba. 

Percorreu todas essas cidades em um período de 5 anos, quando em 1990 foi escalado para a 

cidade de Baturité, passando um período de mais ou menos 80 dias. Em 22 de abril de 1990 

foi enviado a Aracoiaba para tirar as férias do Soldado Souza, sendo transferido logo após as 

férias para a cidade de Crateús. Com a transferência do Soldado Souza permaneceu em 

Aracoiaba por 13 anos. 

Atualmente os comandantes da Polícia mudaram a filosofia não aceitando a 

permanência de um policial militar por muito tempo em uma cidade. As vezes a população 

não concorda com algumas atitudes do policial e pedem a transferência do mesmo junto ao 

Comando da Polícia, mas segundo o Sargento Araújo agradece a Deus e ao povo de 

Aracoiaba que sempre o apoiaram e o acolheram muito bem, pois nunca tomou conhecimento 

de suas saídas desta cidade que tenha sido feito a pedido de alguém, pois já saiu umas quatro 

vezes para remanejamento do Quartel para fazer cursos. Um dos cursos foi para cabo, onde se 

afastou no dia 25 de junho de 2006 passando 5 meses na Academia de Polícia do Estado. Em 

outra oportunidade voltou novamente a Academia de Polícia do Estado para fazer o curso 

para Sargento, passando 3 meses. Já Sargento foi escalado para a cidade de Itapiúna onde 

passou 1 ano e 2 meses e depois desse período voltou a Aracoiaba e continua até hoje. 

Entre os 29 anos e seis meses de Polícia, 20 anos são de serviço em Aracoiaba. 

O Sargento Araújo agradece aos Aracoiabenses o acolhimento nesta cidade, ressaltando que 

de todas as cidades em que trabalhou Aracoiaba é uma cidade que ele escolheu para morar e 

trabalhar. Em Dezembro de 2015 vai ser promovido a Subtenente, querendo continuar seus 

trabalhos nessa cidade. 


