
ESTADO DO CLARA

Camara Municipal de Quixeramobim

Rua Cônego Pinto de Mendonça, n.° 60 — Centro

DECRETO DO LEGISLATIVO N° 037/2018 de 06 de junho de 2018.

N?Wi
CONCEDE A COMENDA MARGARIDA MARIA ALVES

AO SR. JOQUIM FERNANDES MENDES E ADOTA

OUTRAS PROVIDENCIAS

Faço saber que a Câmara Municipal de Quixeramobim aprova e eu, Vereador,

Antonio Francois Saldanha da Silva Presidente, nos termos da Lei N° 2.910/2017,

promulgo o seguinte Decreto.

Art. 1°. — Fica concedido AO SR. JOAQUIM FERNANDES MENDES A

COMENDA MARGARIDA MARIA ALVES.

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. 4° - Este decreto entrará em vigor na data de sua Publicação,

revogando as disposições em contrário.

Paço da Camara Municipal de Quixeramobim, 06 de junho de 2018.

ANTONIO FRAN1ÇOIS SALDANHA DA SILVA

PRESIDENTE CMQ



ESTAL)0 DO CEARA

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

E-mail — cmcacmquixeramobim.ce.gov.br

MENSAGEM 

PROJETO DE DECRETO No 037/2018

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

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

deliberação em regime de urgência desse Poder Legislativo o anexo Projeto de

Decreto que CONCEDE AO SR. JOAQUIM FERNANDES MENDES A COMENDA

MARGARIDA MARIA ALVES E ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS

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

honroso parlamento, para aprovação da matéria em REGIME DE URGENCIA

SIMPLES.

Quixeramobim —Ceará, o6 de junho de 2018.
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Vereador Proponente



ESTADO DO CEARA

Câmara Municipal de Quixeramobim

Rua Cônego Pinto de Mendonça, n.° 60— Centro

PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO N° 037/2018 de 06 de junho de 2018.

CONCEDE A COMENDA MARGARIDA MARIA ALVES

AO SR. JOAQUIM FERNANDES MENDES E ADOTA

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Quixeramobim aprova e eu, Vereador,

Antonio Francois Saldanha da Silva Presidente, nos termos da Lei IV 2.910/2017,

promulgo o seguinte Decreto.

Art. 1°. — Fica concedido AO SR. JOAQUIM FERNANDES MENDES A

COMENDA MARGARIDA MARIA ALVES.

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 aunara Municipal de

Quixeramobim, constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

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

revogando as disposições em contrario.

Paço da Camara Municipal de Quixeramobim, 06 de junho de 2018.
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HOMENAGEM A JOAQUIM MENDES FERNANDES

Joaquim Mendes Fernandes nasceu em 20 de junho de 1919, no
interior de Quixeramobim, sendo um dos filhos mais novos de uma família
numerosa de 13 irmãos, agricultor, sempre trabalhou na roga de sol a sol,
aprendeu a ler e fazer cálculos de aritmética com grande habilidade,
chegando a concluir o Exame de Admissão. Casou-se com sua primeira
esposa, Rda. Teixeira Fernandes, convivendo com a mesma durante 05
anos, a mesma faleceu em junho de 1950, no parto em que nasceu uma de
suas filhas Clarice. Este fato foi a sua segunda grande perda na vida, como
gostava de falar. Mais na caminhada da vida a Sra. Raimunda Farias
Fernandes tornou-se sua segunda companheira em novembro de 1952.

No final da década de sessenta, em pleno regime militar, junto com
alguns amigos idealizou e fundou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Quixeramobim, para defender os pequenos agricultores/as, como ele dizia,
que viviam oprimidos. Como presidente deste sindicato, por defender a
causa social e os direitos do homem do campo, passou a incomodar grandes
fazendeiros e latifundiários da época, inclusive o então Ministro da Justiça,
Armando Falcão, que tinha propriedade e questões com trabalhadores
rurais, no Distrito de Madalena, da jurisdição de Quixeramobim. Sob a
acusação de agitador de massas e Comunista, o Sr Joaquim Fernandes foi
preso pelo Regime Militar, na sede da Policia Federal em Fortaleza, em
Fevereiro de 1971, ficando 48 dias encarcerado, inocentemente. No
período em que ficou preso, sua família em Quixeramobim, com quase
todos os filhos crianças, só não passou fome, porque Deus, na sua bondade
infinita, alimenta também os pássaros e os lírios do campo. E por ser um
cliente antigo e bom pagador, o Sr. Expedito Né, usando de sua
generosidade, chegou para família do Sr. Joaquim e garantiu que enquanto
ele estivesse preso, iria fornecer o pão para sua família, urna vez que a sua
liberdade e possível sobrevivência era urna incerteza, já que se
prenunciavam o seu exílio para a ilha de Fernando de Noronha, de onde os
presos nunca voltavam com vida.

Recebeu liberdade condicional, e em 1976, após um julgamento, foi
absolvido do processo, por não terem encontrado provas que o
condenassem.

Joaquim Mendes Fernandes era um homem trabalhador; para criar
seus filhos: ora trabalhava na roga no bairro Jaime Lopes, que ficava do
outro lado do Rio Quixeramobim, criando vacas e cabras em seu quintal, de
onde extraia verduras e legumes para alimentação de seus filhos e depois
passou a investir também em uma bodega na cidade.



Sempre cobrava o empenho dos filhos nos estudos, pois sempre
imaginou que o futuro de sua família se daria através da educação. Homem
muito religioso, que exigia a presença de todos os filhos às missas
dominicais; Devoto de Nossa Senhora e de Santo Antonio, sempre
afirmava que a fé e a benção de Deus seriam o caminho para a felicidade, e
que pregava aos filhos que jamais deixassem de acreditar no Criador, em
qualquer circunstancia da vida; Dizia sempre que a sua grande ARMA era
um terço de N. Senhora que sempre carregava no cós da calça.

Gostava de contar historias, um exímio contador de causos, como os do
Quintino Cunha, e vários outros que relatava aos amigos em sua mercearia;
Amante da literatura de cordel, leu vários destes livretos. Tinha uma
excelente veia poética, que o fez decorar vários poemas cordelinos. Jogava
muito bem volley, pois aprendera com um padre quando morou no Baixo
Amazonas, mas adorava futebol, sendo vibrador pela seleção brasileira e
pelo Ceará Sporting Club.

Nunca media esforços, quando o assunto era ajudar, aos
necessitados; No Bairro Jaime Lopes, constitui-se numa grande liderança
naquele Bairro: era chamado para aplicar injeção nos moradores da
comunidade, botar vela na mão dos enfermos, tirar as novenas de Nossa
Senhora; Era o interlocutor da comunidade para lutar para trazer escola
para o Bairro, energia e calçamento ou até mesmo acolhendo doentes em
sua casa, ajudando a quem passava fome ou rezando em quem adoecesse,
sem cobrar nada em troca. Era, na verdade um benfeitor.

Foi pai de nove filhos e mesmo sendo uma pessoa pobre, com
poucos recursos, conseguiu educar sua família e oferecer-lhe um
direcionamento cristão, sendo eles:

I. Clarice (Maria Farias Fernandes), pedagoga aposentada, mãe de
cinco filhos e sete netos;

2. Antonio FERNANDO FERNANDES, formado em
Administração, ex-gerente do Banco do Nordeste, aposentado,
hoje Corretor de Imóveis, pai de duas filhas e uma neta;

3. FERNANDA Maria Fernandes dos Santos, funcionária
aposentada do Banco do Nordeste, residente em Fortaleza, mãe de
três filhas e dois netos;

4. Antonio APARECIDO Fernandes, formado em economia,
Gerente do Banco do Nordeste em Apodi, no Rio Grande do
Norte, pai de 03 filhas;

5. MAZINHO Fernandes, formado em Ciências Contábeis, é
atualmente Diretor Comercial da Lacticínios Betânia S/A., pai de
quatro filhos, inclusive do Bruno Pimentel, proprietário da Clinica
FISIOIMAGEM, em Quixeramobim;



6. ANA CRISTINA Fernandes — Formada em Nutrição pela UECE,
hoje concursada do Hospital de Pacatuba, onde reside com suas
duas filhas e uma neta;

7. Fco. JOSAFA FERNANDES, Médico Ortopedista e
Traumatologista, especializado em CIRURGIAS DO
TORNOZELO; é concursado do IJF de Fortaleza e opera nos
hospitais da UNIMED, São Carlos e Monte Klinikurn, entre
outros; pai de cinco filhos, um dos quais está concluindo
medicina;;

8. Antonio ERNANDO Fernandes, é empresário do ramo de
Lacticínios e cereais; pai de 03 filhos e residente em Fortaleza; e,

9. Fco. VALMIR Fernandes — Medico Ortopedista e
Traumatologista, concursado do IJF e HGF de Fortaleza, com
especialização em CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL,
pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo — SP, pai de dois
filhos.

Como disse Fernando Pessoa: o humano é imperfeito. E assim era o
Sr. Joaquim Fernandes, um homem imperfeito, mas com muitas qualidades,
um sonhador por excelência. Um grande cristão, humanitário, que
gostava de fazer amizades; polêmico, alegre, que nos ensinou que a vida é
bela, que deve ser vivida, e não reprimida ou ceifada. Um homem que
retirava as pedras e espinhos do caminho, carregava-os nos ombros e
construía o seu castelo, que é sua família.

Joaquim Fernandes Mendes faleceu no dia 18 de maio de 2009, no
apartamento em que morava, no bairro Damas, por falência múltiplas dos
órgãos; Sofreu AVC isquêmico, por conta da hipertensão arterial e do
diabetes, tendo se internado no hospital Otoclinica, dia 16/04/2009, onde
permaneceu 21 dias na UTI daquele hospital; Veio a óbito após 1 ano e 1
mês acamado, faltando um mês para completar os 90 anos de idade.

JOAQUIM FERNANDES MENDES — PRESENTE!!!


