
Travessa da Saudade ^150 C^P^ 68 450-000 -Tetetec: (091) 375^115t>Mqju - PA
CNPJ.: 22.942.791/0001-01  E-mafl: camaramoju@ig.com.br

PREFEITA MUNICIPAL

Plenário Oscar Corrêa de Miranda Moju/PA, eril 05 de abril de 2021.

Ait. 2  Está Leièritrá èm vigor na data de sua

Art. 1 Fica denominado ^Praça Professor EDINALDO FARIAS COSTA
- Professor FARIAS*, a Praça que está sendo construída na Avenida
das Palmeiras, em frente à Escola Antônio de Oliveira Gordo.

A ^âíiiarà Municipal iáè Mcgú Pará, no uso de suas atribuições legais,
aper^va e à P^efeita Municipal sanciona a seguinte Lei:

frente à Escola^ Antônio de Oliveira
Gordo.

Denomina de ^Praça Professor
EDflfAL^DO FARIAS COSTA - Professo
FARIAS^, A Praça qne está sendo

na

fCAMARA MUNICIPAL DE MOJ
AFROVADO^M SESSÃO OSDfitéSL

PROJ^TO DE LEI If O02/2021
Autor: Vereador BROHO MEDEIROS QUARESMA

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

PALÁCIO VEREADOR LOURP/AL TAVARES CRISTO
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Em 2005, assumiu a direção da Escola Municipalizada Antônio de
Oliveira Gordo,, na qual desenvolveu projetos inovadores, voltados para a
educação, pesqidsa e esporte, durante sua gestão foi adotado o uniforme da

Travessa da Saudade N ^50 CEP.: 68.450-000 -Tetefax.:<09t)3Z^6-1151 -Moju - PA
CNPJ: 2Z942.791/000t-O1 E-rnaü: camaramoju@ig.cora.br

Nascido no dia 25 de setembro de 1971, na cidade de Abaetetuba, veio
para Moju aos 14 anos, quando assumiu seu primeiro trabalho como servidor
público na prefeitura municipal de Moju, na função de vigia da bomba d'água
da Cosanpa. Em 1992, foi aprovado no curso de licenciatura plena em letras
pela Universidade Federal do Pará.

No ano de 1994, foi aprovado no conet^so público municipal no cargo de
agente administrativo, em .1995, casou-ái^ com a professora Angenete, com
quem teve duas filhas: Eloísa (1997) e Êvein (2002). Ainda em 95, assumiu o
cargo de professor de língua portuguesa na Escola Estadual Ernestma Perdra
Maia, onde posteriormente também exerceu o cargo de vice-diretor. Ainda na
década de 90, ex:ceu o cargo de vice-diretor na Escola Tia Êrica Stresser. No
ano 2000, foi aprovado no concurso de Tailândia, onde trabalhou por um ano.
em 2002 foi aprovado no concurso público municipal j^^ra professor nível,
superior (mag-4). em 2003 foi aprovado no concurso do Estado (Sedtfo} para
exercer a função de professor de língua portuguesa, Htemtura e redação, no
ensino médio, gostava de escrever poesias, fazer trocadilhos das situações do

BIOGRAFIA DE EDINALDO FARIAS COSTA (PROFESSOR FARIAS)

frente à Escola Antônio de Oliveira -:

Ante; Vereador BRUNO i
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Plenário Oscar Corrêa de Miranda-Mqju/PA, 04 de maio de 2020

<4escola com o slogan ^educação é fundamental!^, entre outros^ pode-se dizer

que Sua vida foi voltada à família e a educação dos mojuenses, pois seus
ensinamentos foram além dos livros, foram voltados para a vida, a cidadania,
o respeito, a inclusão, a educação como sendo o único ^eio de se vencer na
vida.

Infelizmente, na manhã de 24 de novembro de 2015, nos deixou... mas
sempre será lembrado por quem o conheceu.

Diante dõ exposto solicitamos que os nobres colegas vereadores
aprovem a referida matéria e possamos prestar essa justa homenagem ao
eterno Professor Farias, como era tão carinhosamente conhecido.
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