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DECRETO LEGISLATIVO N° 035/2017 de 23 de Novembro de 2017.

CONCEDE A COMENDA FENELON

AUGUSTO CÂMARA AO SR. DAVID

RODRIGUES VIANA E DA OUTRAS

PROVIDENCIAS.

Art. 1°. — Fica concedido ao Ilmo. SR. DAVID RODRIGUES

VIANA a COMENDA FENELON AUGUSTO CÂMARA.

Art. 2.° — A honraria a que se refere o artigo anterior deverá ser

entregue ao homenageado em Sessão Solene pelo vereador proponente.

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução do presente

Decreto Legislativo ocorrerão por conta de dotações próprias da Câmara

Municipal de Quixeramobim, constantes do orçamento vigente, suplementadas

se necessário.

Art. 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua Publicação.

revogando as disposições em contrário.

Paço da Câmara Municipal de Quixeramobim, 23 de novembro de 2017.

S4al c_ a, if
Antonio Frangois Saldanha da Silva

Presidente CMQ
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PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO N° 035/2017 de 22 de Novembro de

2017.

CONCEDE A COMENDA FENELON AUGUSTO

CÂMARA AO SR. DAVID RODRIGUES VIANA

E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1 — Fica concedido ao limo. SR. DAVID RODRIGUES

VIANA a COMENDA FENELON AUGUSTO CÂMARA.

Art. 2.° — A honraria a que se refere o artigo anterior deverá ser

entregue ao homenageado em Sessão Solene pelo vereador proponente.

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução do presente

Decreto Legislativo ocorrerão por conta de dotações próprias da Câmara

Municipal de Quixeramobim, constantes do orçamento vigente, suplementadas

se necessário.

Art. 40 - Este decreto entra em vigor na data de sua Publicação,

revogando as disposições em contrário.

Paço da Câmara Municipal de Quixeramobim, 22 de Novembro de 2017.

FERNAN NIO SEABRA FILHO

Vereador Proponente
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Câmara Municipal de Quixeramobim
Rua Cônego Pinto de Mendonça. n.° 60 — Centro

E-mail — cmq@cmquixeramobim.ce.clov.br

MENSAGEM

PROJETO DE DECRETO No 035/2017

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

Ao cumprimentar cordialmente Vossas Excelências, submeto à análise e à superior

deliberação desse Poder Legislativo EM REGIME DE URGENCIA SIMPLES o anexo

Projeto de Decreto que CONCEDE A COMENDA FENELON AUGUSTO CAMARA ao Sr

DAVID RODRIGUES VIANA i ADO IA 01:TRAS PROVIDÊNCIAS.

Pelo exposto, solicito desde já o apoio dos membros integrantes deste

honroso parlamento, para aprovação da matéria, EM REGIME DE URGENCIA

SIMPLES.

Ouixera oIm — Ceará, 22 de Novembro de 2017.

Fernando ni eabra Filho
Vereador proponente



BIOGRAFIA

David Rodrigues Viana nasceu em São Paulo, mas precisamente em Santo Amaro no dia

08/12/1982. Filho de Antônio Viana Filho e Marta Maria Rodrigues Viana é casado com Cinthya

Yasmine Barbosa Viana com que tem um filho de nome Saulo Barbosa Viana.

Filho de pai desportista e comunicador, David Viana herdou o gosto pelas quatro paixões de

seu pai, o Radio, o Esporte, o Ferroviário Atlético Clube e o Município de Quixeramobim, veio a

atuar de forma amadora por equipes de nosso Município e também defendendo nossa seleção

de Futsal em competições de nível Regional e Estadual.

No radio, começou a dar seus primeiros passos no ano de 2002 ao retornar ao Município de

Quixeramobim, após uma temporada morando em Fortaleza, para cumprir com suas

obrigações frente ao Exército Brasileiro, na ocasião servindo com muita desenvoltura no 232

Batalhão de Caçadores, comumente chamado de 23 BC. Na ocasião a convite de seu pai, David

Viana, integrou a equipe de esportes da Radio Difusora Cristal participando diariamente de

segunda á sexta-feira do Programa Conexão Esportiva.

No ano de 2003 à 2004, trabalhou na Cooperativa de Calçados de Quixeramobim, atuando no

processo de produção, mas precisamente no galpão de costura, no turno de 05:00 da manhã

às 14:00 horas.

Em 2005 foi aprovado em concurso público para a função de Fiscal de Obras seguindo uma

tradição da família Viana, pois seu avô e seu pai desempenharam a mesma função por vários

anos no Município de Quixeramobim. Entre os anos de 2006 e 2008, atuou como fiscal de

obras e tributos na Secretaria de Administração e Finanças, sendo convocado para compor o

setor de Tesouraria nos anos de 2009 à 2012.

Formado em Ciências Contábeis, especialista em Gestão Pública Municipal e pós-graduando

em Auditoria e Perícia Contábil, foi nomeado Coordenador Financeiro do Município de

Quixeramobim em 2013, colaborando corn à administração e colocando em pratica os

conhecimentos adquiridos em anos anteriores junto a Secretaria de Administração e Finanças

e também o aprendizado adquirido de sala de aula. Também atua como professor universitário

e tutor de cursos à distância.

Em 2015, após o falecimento de seu pai, David Viana deu prosseguimento aos projetos e

sonhos de Viana Filho, dando continuidade a Copa Cristal que nesse ano completa 27 anos de

existência, se tornando a competição mais antiga do interior do Estado do Ceara, chagando a

movimentar quase 2.000 atletas divididos em três categorias, sendo hoje o chefe da equipe de

esportes da Radio Difusora Cristal, continuando o Programa Conexão Esportiva que vai ao ar

de segunda à sexta-feira.

Publicou o Livro As Lambanças de Nosso Futebol, que conta e relata vários causos dos anos de

ouro do nosso futebol, e que foi escrito com muito zelo e carinho por Viana Filho.

Assim como seu pai, David Viana tem idéias atrevidas e arrojadas, como o Documentário, que

está em fase de construção sobre o futebol de Quixeramobim e a criação do Memorial do

Esporte de Quixeramobim, projetos que começam a ser realizados corn o apoio da população e



de desportista de nosso Município, assim como a idéia da Fundação Radialista Antônio Viana

Filho, que tem o objetivo de trabalhar com crianças e adolescentes, envolvendo as paixões de

Viana Filho, o Rádio e o Esporte.

Herança recebida e aproveitada no dia-a-dia.


