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AUTÓGRAFO Nº 111/2016 

 

LEI Nº 1194/16, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016. 

 

 

DENOMINA ESPAÇO DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL NO DISTRITO DE 

VAZANTES E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, no uso de suas atribuições 

legais, aprova e promulga a seguinte: 

 

LEI: 

 

Art. 1º - Fica denominada oficialmente a creche pro infância localizada na sede 

do Distrito de Vazantes, de PROFESSORA RAIMUNDA BENTO DE OLIVEIRA MAIA, 

construída com as parcerias dos Governos Federal e Municipal. 

 

Parágrafo Único - É parte integrante desta Lei a biografia da homenageada. 

 

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

 

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, aos 24 de fevereiro de 

2016. 

 

 

 

 

Sidney Guedes da Silva 

VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
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BIOGRAFIA 
 

RAIMUNDA BENTO DE OLIVEIRA MAIA 

 

Em 27 fevereiro de 1946, nasce, na localidade de Assunção, uma estrela que 

brilharia posteriormente e irradiaria o município de Aracoiaba com seu AMOR, 

COPROMISSO, HUMOR, ALEGRIA, COMPAIXÃO, DETERMINAÇÃO e EDUCAÇÃO. 

Zacarias Bento de Oliveira e Maria José de Oliveira, seus pais, logo viram que aquela menina 

trazia algo de diferente na sua missão aqui na Terra. Quando criança, Raimunda já dava 

passos para seu futuro, ensinando outras crianças daquela comunidade o “Bê-a-bá” do sertão, 

nas cartilhas e na lousa de cimento, improvisada por seus pais. Na década de 50, concluiu o 

seu Primeiro Grau na Escola Primária do distrito de Jaguarão e, de 1965 a 1967 cursou na 

Escola Normal do Ginásio Virgílio Távora, o curso Normal Colegial, com titulação para ser 

professor primário dos anos iniciais do Primeiro Grau. Em 1969, já formada como professora 

primária, foi convidada por Maria do Carmo, diretora da Escola de 1º grau de Vazantes, para 

lecionar na quarta série que, até então, não havia professores habilitados para tal série. Diante 

das dificuldades, Raimunda veio para o distrito de Vazantes e hospedou-se na casa de Dona 

Joana Vieira. Lecionou durante um ano sem ganhar nenhum salário, voluntariamente, sendo 

ajudada pela diretora Maria do Carmo e outros colegas. De 1970 a 1971 foi supervisora da 

merenda escolar do município de Aracoiaba e, em setembro de 1972, foi contratada e 

nomeada professora efetiva pelo Governo do Estado do Ceará. Em 1978, recebeu o seu 

segundo contrato como professora e, posteriormente, no mesmo ano, foi nomeada vice-

diretora, passando a formar numa grande parceria com Maria do Carmo uma gestão de 

sucesso e promissora, que levou o distrito de Vazantes a ser reconhecido como o celeiro da 

educação no município de Aracoiaba. Em 1995, tornou-se diretora geral da Escola João Alves 

Moreira, passando pelo primeiro processo de eleições diretas para diretores escolares do 

Governo do Estado do Ceará, tendo como vice-diretoras Maria Célia Brasil Maia e Antonia 

Ferreira da Silva. No ano de 1996, ingressou na Universidade Estadual do Ceará, no curso de 

Licenciatura Plena em Química e Biologia, concluso e colado grau em 2000, ao lado de seu 

filho Marcos Maia, ambos da mesma turma. Ainda em 1998, deu entrada no processo de 

aposentadoria, recebendo a carta de afastamento em 31 de dezembro de 1998. Nos anos 

seguintes, ingressou na Fundação Fé y Alegria do Brasil, assumindo o cargo de diretora 

cultural onde deu sua valiosa contribuição, produzindo peças teatrais, figurino especiais, 

organizando quadrilhas e grupo de bordados. Em outubro de 2006, um fato grave precisou de 

grande atenção, sua saúde foi afetada pelo aparecimento de um câncer no estômago que por 

mais grave que essa doença pareça, não abalou sua vida de mãe e profissional, que prosseguiu 
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com o mesmo propósito de fazer história sem olhar a hora. Já em dezembro do ano de 2008, 

mudou-se para a sede do município de Aracoiaba, onde continuou seu incansável trabalho, 

dando aula particular de reforço em casa e ainda oferecia um lanche de cortesia. Ainda nessa 

mesma época, mais precisamente em 2011, foi convidada a dar aulas de matemática na Escola 

Osvino de Freitas e, em 2012, no Colégio Cesar Guedes Alcoforado, exerceu o cargo de 

Coordenadora Pedagógica. No ano de 2013, mais uma vez, sua saúde foi abalada, o 

agravamento do quadro clínico fez com que sua condição física ficasse limitada e, mesmo 

assim, sua vocação de educadora incansável não foi comprometido. Ela seguiu seu caminho 

até seus últimos dias. Em 12 de fevereiro de 2013, exatamente às dezessete horas e trinta 

minutos, Raimunda nos deixou... Seu espírito caminhou até Jesus e nos restou seus 

ensinamentos, seu senso de verdade, sua justiça, irmandade e, a eterna saudade viva em nossa 

memória. Durante sua trajetória aqui na Terra exerceu o seu papel de cristã com muita 

dedicação, carinho, amor ao próximo, justiça e muito carisma. Suas peças teatrais, gincanas 

escolares, movimentos sociais, movimentos educacionais, desfiles estudantis e alegria 

contagiavam a todos que, direta ou indiretamente, participavam dos eventos organizados por 

ela, que não eram apenas pequenos eventos, eram simplesmente megaeventos. 

 

 

 

 

RAIMUNDA 

SIMPLES, EDUCADORA, VERDADEIRA, MÃE, CORAÇÃO VALENTE, 

DEDICADA, INCANSÁVEL, HUMANITÁRIA, ESTRELA 


