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PROJETO DE LEI N°. 027/2022 

 

Denomina a Biblioteca do CEU de 

Abaetetuba de “Biblioteca Ana Maués da 

Costa Cardoso” e dá outras providências. 

 

Art. 1º Fica denominada a Biblioteca do CEU de Abaetetuba localizada à Rua 

Hildo Tavares Carvalho com Benedito Sena dos Passos, s/ n de “Biblioteca Ana Maués 

da Costa Cardoso”; 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 23 de 

maio de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Ana Maués da Costa Cardoso, conhecida carinhosamente no município de 

Abaetetuba, como Professora e "Tia Eunita". Nasceu no dia 28/09/1940 à margem do 

Rio Panacuera, no município de Abaetetuba. Filha de Ercílio Ferreira Costa e Emiliana 

Maués da Costa. Da união matrimonial, teve 5 filhos e adotou 2 filhas de coração. 

Concluiu seus estudos Primário e Ginásio no Instituto Nossa Senhora dos Anjos em 

1953 ( INSA). 

 Formou-se como professora Primária no 2° Ciclo em 1965 e como professora de 

Ed.Física em 1975. Logo, foi nomeada para exercer a função de professora no Estado. 

Trabalhou nas escolas: INSA, Vicente Maués e outras, nesta cidade. 

 Nesse percurso, realizou seu primeiro empreendimento educacional, fundou a 

Escola de Datilografia "Santa Ana", em meados de 1965. Oportunizou à população o 

saber por meio das teclas da máquina de escrever, tinha como prioridade a Educação 

transformadora. 

Realizou seu segundo empreendimento em 1988, o Centro Educacional Turma 

da Mônica, em sua residência, a qual atendia turmas do pré-escolar, 1°a 4° Série e EJA . 

Nesse contexto, a Escola passou por diversas mudanças e recebeu a nomenclatura de 

Esc.Mun.de Ed.Inf.e Ens.Fund." Turma da Mônica". 

Vale ressaltar que, a professora Eunita foi Gestora voluntária por diversos anos, 

demonstrando assim, um ato de amor pelo Ensino e principalmente pelas crianças. Ela 

teve o privilégio de acompanhar o crescimento educacional dos próprios  netos na 

instituição. 

Contou com uma excelente equipe de trabalho ao seu lado, que lhe ajudou nessa 

caminhada. A Escola atendia principalmente a comunidade carente, mantinha convênio 

com a prefeitura e parcerias. Era considerada referência no município de Abaetetuba 

pela qualidade de Ensino. 
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Diante do breve exposto, a Professora e "Tia  Eunita"( In memorian), cumpriu 

sua missão de educar e mesmo diante dos desafios educacionais da época, foi 

determinada em sua luta. Deixou o legado de amor, dedicação, compromisso e acima de 

tudo de doação por esta causa nobre. Desta forma, contribuiu com a formação de vários 

cidadãos de Abaetetuba. Em seus últimos manuscritos registrou:  "Educar é tarefa de 

todos". Seu exemplo de vida simples e saber ficará registrado na vida de todos que a 

conheceram e conviveram com sua trajetória educacional. 

Por esses e outros contamos com o apoio dos edis presentes a fim de eternizar a 

memória de uma pessoa que tanto contribuiu para a educação de nosso município. 
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