ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA
Unidos Por Uma Aracoiaba Melhor

AUTÓGRAFO Nº 29/2017
LEI Nº 1244/17, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017.

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 da Vereadora Estelita Freitas Viana, aprova e promulga a seguinte:
LEI:
Art. 1º - Fica outorgada a comenda “Canoa de Prata”, a senhora Raimunda
Fernandes da Silva, professora aposentada do Município de Aracoiaba.
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 01 de novembro
de 2017.

Maria da Conceição Alves Pinheiro
PRESIDENTE
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Biografia de Raimunda Fernandes da Silva
Raimunda Fernandes da Silva. Nascida em 29 de Abril de 1934. Filha de pais
agricultores, família simples e humilde. Casada com Manoel Angelo da Silva (in
memorium). Dessa união foram gerados 11filhos e atualmente contamos com 8 filhos.
Sempre trabalhou pelos mais simples e menos favorecidos. Dona Mundica ficou
conhecida entre muitos pela sua luta a favor dos pequenos, luta essa que conseguiu muitos
benefícios para o pequeno povoado de Capivara. Dentre suas conquistas podemos citar a
capela da comunidade, hoje denominada de Capela São José, a primeira escola também foi
uma conquista mediada pela D. Mundica através do Sr. José Fernandes que doou o terreno.
Mesmo quando a escola não existia D. Mundica já alfabetizava numa sala de
aula improvisada na própria residência sem muitos recursos, sempre obstinada pela educação
ouvia as aulas do MEC através do rádio.
Com o tempo D. Mundica se tornou não só uma professora, mas uma líder junto
à comunidade conseguiu que o INCRA fizesse a partilha das terras para o povo que ali
morava. Era médica, advogada, mãe e pai de todos que a procuravam necessitando de
auxilio. Foi ela junto com outras pessoas, como o Sr. Andrade que lutou pela criação do
sindicado dos Trabalhadores Rurais de Aracoiaba. Como pessoa de luta sofreu muitas
perseguições políticas de pessoas contrarias a esses movimentos de mobilização social.
Fundou a Associação de Capivara e em sua gestão o agricultor teve muito trabalho e
cobrança dos filhos que não gostavam de vê-la trabalhando tanto e sem reconhecimento,
mesmo assim pessoas de má índole falavam mal de seu trabalho, ela acabou entregando a
presidência da Associação.
Nossa casa só vivia cheia de políticos e pessoas influentes que queriam que ela se
candidatasse a cargos políticos, mas ela nunca aceitou. Atualmente D. Mundica é professora
aposentada da rede municipal e deixou para nós sua contribuição na história educacional de
Capivara e também seu legado em favor dos movimentos sociais da região. Temos muito a
nos orgulha dessa guerreira.
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