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DECRETO LEGISLATIVO N°036/2017 de 23 de Novembro de 2017.

CONCLDE A COMENDA FENELON

AUGUSTO CÂMARA AO SR. ANTONIO

VIANA FILHO, IN MEMORIAN" E DA

OUTRAS PROVIDENCIAS

Art 1" - Fica concedido ao limo SR. ANTONIO VIANA

FILHO, "IN MEMORIAN- 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.

/ 
Antonib rançois Saldanha da Silva

Presidente CMQ



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

— cmcacmcwixeramobim.ce.gov.br

MENSAGEM 

PROJETO DE DECRETO No 036/2017

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

Ao cumprimentar cordialmente Vossas Excelências, submeto fá 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

ANTONIO VIANA FILHO, "IN MEMORIAN" E ADO] A (JURAS PIZOVIDINCIAS.

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

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

SIMPLES.

Quixeramobim — Ceara, 22 de Novembro de 2017.
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Câmara Municipal de Quixeramobim
Rua Cônego Pinto de Mendonça. n ° 60 — Centro

E-mail - cmcacmquixeramobim.ce.gov.br

PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO N° 036/2017 de 22 de Novembro de

2017.

CONCEDE A COMENDA FENELON AUGUSTO

CÂMARA AO SR. ANTONIO VIANA FILHO,

"IN MEMORIAN" E DA OUTRAS

PROVIDENCIAS

Art. 1°. — Fica concedido à Ilmo. SR. ANTONIO VIANA FILHO,

"IN MEMORIAN" 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. 30 - 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 contrario.

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

Antonio F1' içois Saldanha da Silva

Vereador Proponente



BIOGRAFIA

Antônio Viana Filho nasceu na cidade de Quixadá —

Ce, na Localidade de Taperuçu (Fazenda Não Me

Deixe) no dia 25 de Outubro de 1949. Filho de Antônio

Viana e Ruth Carlos Viana. Tendo seu pai casado

novamente, teve como madrasta Nabirra Nogimo a

quem sempre considerou como uma mãe. Viana Filho

foi casado com Marta Maria Rodrigues Viana, teve

como filhos: Marvian, Viviane, David, Tassiane e Ives

Viana.

Viana Filho sempre foi um grande entusiasta pelo

esporte, chegando a jogar pelas equipes do

Maracanaú Futebol Clube e Quixadá Futebol Clube, após uma séria contusão, teve que

abandonar o sonho de ser jogador profissional.

Chegou à cidade de Quixeramobim no ano de 1966, acompanhando seu pai que veio a
substituir um funcionário da REFFSA na Vila de Uruquê. Viana foi o telegrafista mais
novo da Rede Ferroviária Federal, iniciando suas atividades aos 16 anos de idade. Seu
primeiro emprego em Quixeramobim, foi na repetidora de televisão que funcionava na
localidade de Cachoeira.

Trabalhou também como auxiliar de contabilidade, metalúrgico e fiscal de obras da
Prefeitura Municipal de Quixeramobim. Deu inicio a sua vida no radio em 1969,
ocupando a função de sonoplasta da Rádio Difusora Cristal, foi também o primeiro
sonoplasta e controlista da Rádio Campo Maior.

No mundo da radiofonia além da Radio Cristal e Campo Maior, trabalhou também nas
radios: Cachoeira, Monólitos, Rádio Liberdade, Dragão do Mar, Radio Verdes Mares e
Antena Centro FM.

No meio esportivo, teve duas grandes paixões, a primeira o Glorioso Tubarão da Barra
ou Ferrão como gostava de chamar o seu time do coração, a segunda Quixeramobim
Esporte Clube, sempre vibrava corn as conquistas das equipes que representavam o
Município de Quixeramobim.

Recebeu o titulo de cidadão quixeramobinense em 2006, por reconhecimento a todos
os serviços prestados ao Município, principalmente no meio esportivo. Foi criador e
idealizador de grandes competições que até hoje movimentam a cidade e o interior de
Quixeramobim, somados os torneios e campeonatos, alcançou a incrível marca de
1.000 competições, dentre estes feitos, destacam-se os seguintes: 22 Divisão do
Campeonato Municipal de Futebol de campo, Copa Cristal, Copa do Trabalhador,



Circuito Futsal e Campeonato Evangélico de Futsal. Este último serviu como base para

o campeonato nacional de futsal evangélico, sendo reconhecido pela Secretaria de

Esportes do Estado do Ceará como um grande incentivador do esporte amador do

nosso Estado.

Viana ficou marcado pelo amor e dedicação que tinha para com o esporte de modo

geral, sendo inclusive um dos padrinhos e incentivadores da prática do Bicicross em

nosso Município, idealizou também a maratona do TG 10.020, que contava com a

participação de vários atletas não somente de Quixeramobim, mas de boa parte do

Sertão Central cearense.

Escreveu o livro As Lambanças do Nosso Futebol, que conta várias resenhas do futebol

amador de Quixeramobim, não conseguiu fazer o lançamento do livro em vida. Criador

do Programa Conexão Esportiva, na Rádio Difusora Cristal, que estava no ar sempre de

segunda a sexta, no horário de 11:30 à 12:00 horas.

Além do amor pelo esporte, ficou marcado pela simplicidade e humildade que sempre

demonstrava, tratando sempre todos iguais, sem distinção de raça, cor e classe social.

Fez do sertão, a sua segunda casa, onde fazia questão de sempre estar. Fez da rádio a

sua paixão, onde sempre gostava de participar. Fez do esporte, o seu plano de vida, ao

qual sempre gostou de trabalhar. Fez da vida, uma festa, onde sempre gostou de

brincar.

Esse foi Viana Filho Hill


