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Denomina de “Centro Municipal de 

Educação Infantil Eduardo Nunes Martins”, 

localizado na Rua Universitária, n.º 100, 

Setor Nordeste e dá outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA, Estado de Goiás, aprovou, e eu, 

sanciono a seguinte Lei: 

  

Art. 1º  Fica criado o CMEI Eduardo Nunes Martins, localizado na Rua 

Universitária, n.º 100,  Setor Nordeste, neste Município, denominado “Centro Municipal de 

Educação Infantil Eduardo Nunes Martins”. 
 

Art. 2º  A Prefeitura Municipal providenciará a colocação de placas indicativas no 

local, bem como a devida comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, 

SANEAGO, CELG, OI (Brasil Telecom) e Cartórios de Registros de Imóveis. 

 

Art. 3º  A justificativa da presente Lei é parte integrante da mesma, e com ela se 

publica. 

 

Art. 4º   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

O projeto de lei que faço encaminhar a essa Casa Legislativa dispõe sobre a criação e 

respectiva denominação do Centro Municipal de Educação Infantil Eduardo Nunes Martins, 

localizado na Rua Universitária, n.º 100, Setor Nordeste, neste Município. 

 

Eduardo Nunes Martins nasceu no dia 27 de julho de 1928 na cidade de Oeiras, no 

Piauí. Filho de Antonio Alves Martins, influente político na região e adjacência e de D. Celina 

Nunes Martins, mulher valorosa, mãe de uma prole de oito filhos, que conduziu com maestria, 

acompanhou o marido, “Seu Tonho”, como era chamado, com muita devoção. Casal de lisura 

invejável, teve a felicidade de projetar em seus filhos, o princípio da honestidade, honradez e 

trabalho. Eduardo Martins saiu da sua terra natal aos 18 anos, rumo a São Paulo buscando 

realizar um sonho de muitos nordestinos da época. 

 

Com o diploma de 2º Grau concluído e o Certificado de Datilógrafo, matéria 

obrigatória do currículo escolar, não foi difícil para ele se inserir no mercado de trabalho. Foi 

admitido nas casas Pernambucanas. Ávido de realizar seus sonhos, se dedicou inteiramente ao 

seu ofício. Conquistou a confiança e a admiração do fundador dessa empresa, o Alemão Hans 

Chullipman e cresceu dentro desta empresa. Tinha como companheiro, o amigo, quase irmão, 

Jose Correia Lima, maranhense que também exercia a mesma função nos tecidos Araguaia. Os 

dois, com o mesmo propósito, foram juntando suas economias. 
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Quando se acharam prontos, partiram do Rio de Janeiro onde se encontravam na 

época, e foram para Rialma-Go. Lá, sócios, abriram a Casa de Tecidos e Manufaturados “ Casa 

Paulista” de Martins e Lima Ltda. 

 

Trabalharam arduamente sempre visando o crescimento da empresa. A cidade de 

Rialma – Goiás, sem estrutura e sem conforto, violenta, mas que deu a eles todas as 

possibilidades de concretizarem seus projetos. Cresceram e projetaram expandir. Eduardo ouviu 

de um viajante que Formosa era um lugar que carecia de um comércio mais abrangente. Então 

ele veio a Formosa na época da gloriosa Exposição Agropecuária em maio de 1954. Havia 

encontrado seu Eldorado! 

 

Mudou-se para esta cidade e aqui instalou e fundou a “Casa São Paulo”. Seu Sócio, 

Sr. Lima como era chamado, ficou em Rialma cuidando da “Casa Paulista”. Formosa recebeu de 

braços abertos Dr. Naby Gebrim e Dona Matilde, os acolheram como se fosse da família. 

Eduardo, leonino, bravo e valente, foi rompendo as barreiras, conquistando espaço e cada vez 

mais colocando Formosa dentro de seu coração sempre agradecido. 

 

Dentro de pouco tempo ele era o mais convicto cidadão formosense, pela comenda e 

por opção. Aos 21 dias do mês de setembro de 1995, na festa de aniversário de Dr. Naby Gebrim 

ele conheceu Maria Terezinha Curado, que em 02 de outubro de 1957, tornou-se sua esposa. 

Desta união nasceram Magda Celina e Eduardo Filho. União de amor, comprometimento, 

trabalho e encantamento. Eduardo amou Formosa de verdade. Aqui ele trabalhou intensamente 

pela comunidade. Foi presidente da companhia telefônica de Formosa, e do Banco do Crédito 

Rural. Sócio e fundador do Lions Clube de Formosa, criado aos 25 de janeiro de 1965. Foi 

justamente sua grande paixão. O Lions Clube o propiciou a possibilidade de uma convivência 

fraterna lutando lado a lado com os companheiros, por uma edificação da pessoa humana de uma 

maneira bem integrada. 

 

Essa era sua vocação. Pertenceu também à loja Maçônica União e Liberdade. Todo o 

trabalho eram galhos da mesma árvore, o bem estar das pessoas. Idealizou e tornou possível a 

construção do Formosa Tênis Clube. O terreno era inóspito, quase um charco, mas foi nele que 

Formosa viu o maior e mais importante Centro de Lazer da época. Nos salões do Tênis Clube 

foram realizadas as belas e comoventes festas de debutantes, os pomposos bailes de reveillons, 

promovidos com esmero pelo Lions Clube, as badaladas festas de carnaval e majestosos e 

inesquecíveis casamentos. Os salões do Tênis Clube possibilitavam tudo isso. 

 

E Eduardo, em perfeito congraçamento com a juventude que ele tão bem 

compreendia, amava realizar sua vocação de cidadão do mundo. Talvez seja por isso que ele não 

teve sucesso nas eleições que pleiteou à Prefeitura de Formosa. Ele não era divisível. 

Esse coração magnânimo, inflado de tanto amor, alegria, bondade e valentia, achou 

que a missão dele estava concluída e aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 1994 um 

infarto violento o levou.  

 

Ficaram as doces e edificantes lembranças. 
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Sendo estas as considerações, solicitamos o apoio de Vossa Excelência e demais 

pares na aprovação do projeto. 

 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Formosa, 31 de outubro de 2014. 

 
JESULINDO GOMES DE CASTRO 

Presidente da Câmara 

 

 

 

JURANDIR HUMBERTO ALVES DE OLIVEIRA 

1º Secretário 

 

 

Publicado no Placard da Câmara. 

Data supra. 

 

 

 

EDSONEY CALDEIRA NUNES 

          Secretário Geral 


