
ESTADO DO CEARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA 

Unidos Por Uma Aracoiaba Melhor 

AUTÓGRAFO N" 31/2017 
L E I N-1246/17, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 

OUTORGA A COMENDA OFICIAL 
"CANOA DE PRATA" A 
PERSONALIDADE QUE INDICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A C Â M Í R A MUNICIPAL DE ARACOIABA, no uso de suas atribuições 
legais, por iniciativa dO Vereador Sidney Brasil Coelho, aprova e promulga a seguinte: 

L E I : 

Art. 1° - Fica outorgada a comenda "Canoa de Prata", ao Senhor José Viana 
Neto, Comerciante no Distrito de Vazantes, Ex-Vereador e Ex-Presidente da Câmara 
Municipal de Aracoiaba. 

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

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

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, aos 06 de dezembro 
de 2017. 

APRO\/ADO 

o 
Marfift-da Conceição Alves Pinheiro 

PRESIDENTE 
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B I O G R A F I A D E V I D A 

J O S É V I A N A N E T O 

José Viana Neto, aitcoiabense, pm, patriarca, mentor, político, comerciante, 

nascido no dia 07 de julho de 1943, na pequena comunid^ de Rua do Fogo, é o segundo 

filho de cinco, do casal João Viana áe Moura e Macklena Gomes Viana, passou toda a 

sua infência nessa re^>ectiva localidade SCIKÍO que no distrito de Vazantes é que construiu 

toda a sua vida social, política e seu legado histórico. 

Na vida religiosa, sendo seus pais de fé católica o educaram na prática e vivência 

da mesma é b̂ Lzsado na c i^ la de Jaguar, como i^drinhos Francisco Amaro Bezerra e 

Lui2a Amaro, e assim vai m longo dm mos confmamáo sua pràúica católica que até os 

dias atuais a vivência ctan fervor e carisma. 

Sua vida estudantil começa em Rua do Fogo na Escola Municipal com a professora 

Isaura Pessoa Nobre, depois em Vazantes, mais precisamente em 1977 concluiu o curso 

Supletivo João da Silva, corrê xMidendo ao que conhesremos hoje como Ensino 

Fundamental. 

No ano dc 1965 ao lado de Maria Celeste de Oliveira constimi sua primeira femília 

composta de seis filhos: Norma Suely Viana E^tas, Normaly Maria Viana, Noely Viana, 

José Norque Viana, Francisco Norqurâio Viana e José Norquidênis Viana, propiciando a 

toda a sua família a educação e os ensinamentos de práticas religiosas. Hoje de sua 

primeira família que cresceu tem: 15 (quinze) netos e 03 (três) bisnetos. 

Em 1975 ao lado Antónia Moreira de Sousa Viana, constitoii sua segunda família, 

nascendo suas três filhas: Maria Joseany Moreira Viana, Maria Joyciannia Moreira Viaim 

e Maria Jessyanttô Moreira Viana e da mesma tem uma neta. 

Nessa lor^a caminh^la, recorda com enonne gratidão ao senhor Pedro Ferreira, de 

Oliveira (in memori), que o convidou em 1970 para ingressar no ramo de comércio e que 

continua até hoje com sua pequena mercaria em Vazantes. 



o maior legado desse homem se constituiu no ramo político de Aracoiaba sendo 

04 (quatro) vezes eleito com o voto popular pam o cargo de vereador desse município 

representando sua comunidade e na luta peio direito do |K>VO. E S ^ S votos todos 

conquistados através de seu carisma e com o açroio de amizades construídas ao longo de 

sua caminhada- Convidado então pelo amigo Antônio Alves Brasil (in memori), para 

ingressar na vida política, em 1992 é eleito para seu immeíro mandato, liderado pelo 

grande político Francisco Ary Ribeiro Teixeira permanecendo até os dias atuais no 

mesmo grupo, honrando a pessoa de Dr Aty, sendo na época o vereador mais bem votado 

nessa eleição em 1995 e 1996 assumi por dois anos a pnesidência dessa ornam»' c 

Em 1996 é eleito para seu segundo mandato continuando a ser o mais bem votado 

dentre os mesmos prossegue na luta pelos direitos do povo aracoiabense. Em 2000 se 

elege novamente fmra seu terceiro mandato político, e em 2W)4 é seu último mandato, 

eleito mais uma vez pelo povo, continua sua batalha em favor das pessoas em especial de 

seu distrito de Vazantes, elaborando, votando c aprovando projetos para a melhoria 

populacional 

Os quatro cantos deste município "Sr. Zé Neto", como assim o chamamos, é 

reconhecido por todos, sempre se tem algo a falar desse homem que m^cou a história 

dessa população, sendo através de suas marcas {K>líticas, ou mesmo, pelas suas receitas 

medicas, no qual ao longo de sua vida muitos munícipes o procuravam para pedir que 

lhes passassem um remédio para curar alguma doença e o mesmo com a sabedoria de 

vida sempre acertava e curava as doenças das pessoas que gratas até hoje o lembram como 

gratidão e atéto. 

Por tanto, nesse simples relato de vida, agradecemos a Deus pela vida desse homem 

que marcou a história de Aracoiaba e deixou ura legado que marca ger^^s, uma vida de 

muitas conquistas e que nos deixa muitos ensinamentos e experiências, um muito 

obrigado a todos que fizeram e fazem parte dessa história. 


