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Concede Título de Cidadania Tauaense ao Sr. 
Laurindo Araújo de Souza e adota outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ 

DECRETA: 

Art. l O - Concede o titulo de Cidadania Tauaense ao Sr. Laurindo Araújo de Souza. 

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço da Câmara Municipal de Tauá, em 07 de dezembro de 2021. 
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BIOGRAFIA - Laurindo Araújo de Souza 

Laurindo Araújo de Souza nasceu em Senador Pompeu, Ceará, no dia 02 de Fevereiro de 

1944, filho de Antônio Araújo de Souza e Luzia Vieira de Souza. Apesar de ser natural de 

Senador Pompeu, Ceará, cresceu na cidade dos seus pais, a saber, Arneiroz, Ceará, e desde 

criança apresentou-se com uma forte personalidade, muito responsável e disciplinado, ajudava a 

família como podia, honrando com as suas obrigações perante seus pais. Nascido em uma 

família humilde, enfrentou muitas dificuldades ao longo da infância e da adolescência, abdicando 

dos estudos para prover sustento de sua família na agricultura. 

Devido às adversidades de uma vida dura no sertão dos Inhamuns, no ano de 1959, com 

apenas 15 anos de idade, mudou-se para a Cidade de São João do Caiuá - PR, onde continuou o 

oficio aprendido na inf'ancia, durante 4 anos, trabalhando como lavrador. Posteriormente, 

mudou-se para São Manuel - PR, onde residiu por 16 anos. Durante sua estadia em São Manuel, 

casou-se e teve o seu único filho, Hiran Araújo de Souza. 

Em 1979, aos 35 anos de idade, mudou-se para cidade de Campinas - SP, iniciando uma 

nova fase da sua vida profissional, desta vez, como vigilante. Durante 8 anos, muitos foram os 

esforços para economizar na tentativa de realizar o seu grande sonho, montar o seu próprio 

negócio, e mesmo com pouco dinheiro em mãos, decidiu se arriscar e abriu o seu primeiro 

empreendimento. Em meio as altas inflações que assolavam o Brasil, somado à incerteza por ser 

principiante na área, caminhou aos poucos buscando superar aqueles tempos difíceis, e à medida 

em que a situação melhorava, foi se adaptando às necessidades do mercado, transformando o seu 

estabelecimento, um pequeno bar, em uma pequena mercearia e, posteriormente, abrindo um 

restaurante (O rei do Mocotó), onde administrou até a sua aposentadoria. 

Em 1987, nasceu o seu primeiro neto, Diego Araújo De Souza, motivo de muita alegria e 
de muito orgulho. Já em 1997, durante uma visita a um sobrinho que acabara de nascer, 

conheceu a Sra. Raimunda Peixoto Nogueira, carinhosamente conhecida como Dona Mundô, que 
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a passeio, acompanhada pela irm d s • · esta"ª ª 0 r. Launndo. Jaguaribana, mudou-se para Taua no 

d 1957, onde passou a residir na 1 l"dad . · lll1º e oca 1 e Raposa, no d1st1ito de Carrapateiras. 

Em março de 2012 em uma · ·t T , . d D 
' VlSl a a aua, o Sr. Launndo acabou reencontran o ona 

tJundô, retornand0 ª Campinas 30 dias depois cheio de boas lembranças desta terra tão 

acolhedora. Em dezembro do mesmo ano, voltou para Tauá, desta vez para ficar, se unindo a sua 

atual companheira. Atualmente, vive uma vida tranquila ao lado de Dona Mundô, retirando seu 

provento de sua aposentadoria e de investimentos no ramo imobiliário, construindo casas a baixo 

custo, com aluguei social em bairros carentes para pessoas com vulnerabilidade econômica. 

Muito solícito e atencioso, o Sr. Laurinda é querido e admirado no bairro onde mora, 

mantendo a proximidade com os vizinhos por meio de boas conversas na calçada, ao entardecer. 

J)epois de tantas estadias em diversos lugares, Laurindo Araujo de Souza escolheu Tauá como 

sendo sua cidade de coração, apaixonado pela cultura sertaneja, não abre mão de passear pela 

feira Livre, aos sábados, e apreciar os bons xotes de sanfona, bem como degustar as iguarias 

culmárias típicas da cidade, presentes no Mercado Público. Certamente, com uma trajetória 

árdua e cheia de superações, o Sr. Laurindo se apresenta como um verdadeiro filho do sertão 

simples, humilde e batalhador que venceu na vida, sendo um verdadeiro Cidadão Tauaense. 
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