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AUTÓGRAFO Nº 107/2015 

 

LEI Nº 1190/15, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

 

OUTORGA A COMENDA OFICIAL 

“CANOA DE PRATA” A 

PERSONALIDADE QUE INDICA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, no uso de suas atribuições 

legais, por iniciativa do Vereador Francisco Rogério Alexandre Felipe, aprova e promulga a 

seguinte: 

 

LEI: 

 

Art. 1º - Fica outorgada a comenda “Canoa de Prata”, IN MEMORIAM ao 

senhor Francisco Airton Maia, ex-vereador e grade liderança política do Distrito de Ideal. 

 

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

 

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

 

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, aos 28 de dezembro 

de 2015. 

 

 

 

 

 

Wellington Nonato da Silva 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 



 
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 

 

Biografia de Francisco Airton Maia 
 

 

 

Biografia do Vereador Francisco Airton Maia nascido aos 05 de Outubro de 1936 

no Distrito de Vazantes Município de Aracoiaba Estado do Ceará. Filho de Raimundo Nonato 

Maia e Raimunda Nonato Maia, sendo o terceiro filho e o primeiro homem de uma família de 

17 irmãos. Como primeiro homem na família nutria em sua avó materna a quem 

carinhosamente era por todos chamada de Naninha, o sonho desta era que seu neto viesse a 

exercer a profissão de médico, decisivo para a sua atuação anos mais tarde. Nas primeiras 

letras teve como professora sua prima Isaura Nobre, concluindo sua primeira formação com 

seu confessor e professor Pe. Cônego Demétrio. Airton Maia como todos conheciam concluiu 

o seu segundo grau exercendo na época as funções de bancário aos dezoito anos em 

Governador Valadares onde morou na casa de sua tia. Ao retornar para sua terra natal e tendo 

concluído o curso de técnico em enfermagem assumiu sua verdadeira vocação sendo por 

muitos anos o único auxílio médico no Distrito de Ideal onde lá se casou e constituiu família. 

Em 1982 estabeleceu uma farmácia naquele Distrito contando com a valiosa contribuição de 

seu primo Dr. Antônio Joaquim de Oliveira Neto que aos domingos prestava atendimento 

naquela comunidade. Airton Maia dedicou-se incansavelmente (dia e noite), sempre 

disponível para atender tanto em casa, quanto na farmácia e até em domicílio as mais variadas 

emergências. Em 1988 elegeu-se vereador de Aracoiaba que assim o foi em dois mandatos 

dando uma grande contribuição como vereador constituinte na função de segundo secretário 

da mesa diretora durante a criação da lei orgânica do Município de Aracoiaba. Airton Maia 

homem sério e honesto, sua vida foi pautada na doação de um trabalho voltado aos mais 

necessitados. 


