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Missão Velha(CE), 12 de junho de 2019. 



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ESTADO DO CEARÁ 

PALÁCIO JOSÉ CORREIA LIMA 
CNPJ: 1247733710001-73 

EMENTA: "CONCEDE O TROFÉU CACHOEIRA, CRIADO 

Art. L° - Fica concedido o TROFÉU CACHOEIRA, criado pela Lei Municipal 
N° 023/97 ao Me JOSÉ MARCONDES MACEDO LANDIM, e dá outras 
providências; 

Art. 20  - Este Projeto será transformado em Resolução após sua aprovação 
e posterior promulgação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará, 
Plenário Vereador Diodécio Silva Lima, em 12 de junho de 2019. 
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Art. L° - Fica concedido o TROFÉU CACHOEIRA, criado pela Lei Municipal 
N° 023/97 ao M.e JOSÉ MARCONDES MACEDO LANDIM, e dá outras 
providências; 

Art. 20 - Este Projeto será transformado em Resolução após sua aprovação 
e posterior promulgação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará, 
Plenário Vereador Diodécio Silva Lima, em 12 de junho de 2019. 
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BIOGRAFIA 

JOSÉ MARCONDES MACÊDO LANDIM 

Nascido no município de Missão Velha, aos seis de Janeiro de 

1967, tendo como genitores Antônio Rodrigues Landim e Maria Socorro 

Landim, sendo o segundo de uma prole de cinco filhos. 

Orgulhoso de ter cursado o Primeiro e Segundo Graus (atualmente 

Ensino Fundamental e Médio) sempre em escolas públicas, foi forjando 

como um defensor desta rede educacional, todavia, é de bom alvitre 

lembrar, nunca escondeu seus problemas, ao revés, compreendendo e 

admitindo sua existência, encontrando meios para vencer as 

intempéries e driblar a vicissitude sempre presente na sua árdua 

caminhada educacional. 

Posteriormente, uma vez concluído o Ensino Médio, buscou, 

através de exame vestibular, ingressar na Universidade, a fim de realizar 

antigo e acalentado sonho: graduar-se em Biologia. Obtendo êxito, 

passou a frequentar o curso de Ciências Biológicas da Universidade 

Regional do Cariri - URCA, onde adquiriu conhecimentos para lecionar, 

com muito gosto, nas redes Pública e Particular desta cidade. 

Uma vez graduado, iniciou sua trajetória docente como professor 

contratado temporariamente na Escola de Ensino Fundamental Virgílio 

Távora, nos idas de 1991, no ano seguinte passou a exercer suas 

atividades, em idêntica situação, na Escola de Ensino Fundamental e 

Médio Dona Maria Amélia Bezerra, onde se destacou como 

coordenador de pesquisa acerca da produção artesanal de papel, 

cuja importância foi reconhecida como premiação na VI Feira Estadual 
de Ciências e Matemática. 

Ambicionando galgar melhor espaço, dirigiu-se à capital 

cearense no afã de prestar concurso para lecionar Ciências Biológicas 

na Rede Estadual, isto em 1992, havendo-se preparado bastante, logrou 

o primeiro lugar, sendo lotado no Colégio Estadual Paulo VI, naquela 
cidade. 

Não obstante novato, precocemente obteve o reconhecimento 
da comunidade escolar, e da própria Secretaria de Educação Básica, 

quando de sua participação na implantação do Laboratório de 
Ciências Biológicas, cujas atividades concorreram para o 
desenvolvimento de pesquisa que foi premiada na 1 Gincana Ecológica 
da SEMACE - Superintendência Estadual do Meio Ambiente. 



Em face deste prêmio foi convidado a compor a Coordenação 
de Ciências da Secretaria da Educação Básica, sendo ainda indicado 
para representá-la no VI CENECIM - Congresso Norte e Nordeste do 
Ensino de Ciências de Matemática na cidade de Terezina - P1. 

Apesar de encantado com o desenvolver de suas atividades, 
tendo uma "performance' reconhecidamente profissional, optou pelo 
regresso à Região do Cariri, sendo lotado novamente na Escola de 
Ensino Fundamental Virgílio Távora. 

Em 1995 como Orientador de Aprendizagem, teve a satisfação de 
contribuir com um feito impar e nunca anteriormente registrado em 
escolas desta região: a participação e premiação em primeiro lugar da 
sua aluna Geane Vieira Damasceno, no V Festival Internacional de Artes 
Cênicas, cuja condecoração foi entregue no Palácio do Itamaraty 
pelas mãos do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, na presença do Ministro da Cultura da França. 

Ainda em 1995, recebeu o convite para lecionar no Colégio 
Objetivo de Juazeiro do Norte, onde idealizou a 1 GINCO - Gincana do 
Colégio Objetivo e os laboratórios de Informática e Ciências Biológicas, 
tendo ainda representado a escola em diversas unidades da 
federação. 

Em fins de 1995, dado ao reconhecimento profissional e 
responsabilidade arduamente adquirida, recebeu convite 
(incontinentemente aceito) para exercer a Diretoria Financeira da 
Escola de Ensino Fundamental Virgílio Távora, donde saiu somente três 
anos depois, para assumir a Coordenação de Gestão da Escola de 
Ensino Fundamental e Médio Dona Maria Amélia Bezerra. 

Neste ínterim, foi convidado pelo Ministério da Educação para 
compor a Comissão Nacional de Avaliação de Obras Didáticas para o 
Projeto Nordeste, onde auferiu conhecimentos para analisar 
criticamente e escolher obras didáticas da área de ciências biológicas 
adotadas no Programa Nacional do Livro Didático - PNLD. 

Ressalta-se por importante a Pós-graduação em Botânica que fez 
na Universidade Regional do Cariri, cuja pesquisa foi apresentada no 
XLVII Congresso Nacional de Botânica. 

Na função de Coordenador de Gestão da Escola de Ensino 
Fundamental e Médio Dona Maria Amélia Bezerra, idealizou o Coral de 
mesmo nome, composto por membros da comunidade escolar, como 



incentivo a cultura criou o 1 FAMA - Festival Artístico Maria Amélia, 
evento este, onde foram trabalhados temas do folclore regional. 

Ainda na mesma escola trabalhando com temática ecológica, 
promoveu campanhas para arborizar as dependências da escola, 
envolvendo os comunitários na luta pelo respeito à vida. Coordenou a 
equipe 	de 	trabalho 	para 	elaboração 	do 	Projeto 

Timbaúbas@água.com.você, projeto este, premiado no Concurso "Sua 
Escola a 2000 Por Hora" do Instituto Aírton Sena, com o laboratório de 
Informática e acompanhamento pedagógico. 

Em 2001, tendo em vista o bom trabalho realizado na EEM dona 
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	Maria Amélia Bezerra, foi indicado pela SEDUC para ser interventor na 
EEM Figueiredo Correia em Juazeiro Norte, na tentativa de minimizar os 
problemas existentes na referida escola. Tendo logrado êxito. 

Em 2002 foi selecionado para o cargo de Diretor Geral do recém-criado 
CEJA PROFESSORA CICERA GERMANO CORREIA, sendo responsável 
pela sua efetiva implantação, merecendo destaque o trabalho 
pedagógico realizado pela equipe gestora, foi um dos responsáveis 
pela elaboração e implementação das Diretrizes Norteadoras dos 
Centros de Educação de Jovens e Adultos do Ceará, realizando na 
Cidade de Juazeiro o IV Encontra da Educação do Jovens e Adultos, 
fórum esse, onde foram aprovados as normas gerais para 
funcionamento dos Centros de Educação de Jovens e Adultos. Neste 
intervalo, foi ainda Coordenador do PROFAE, programa de Formação 
de Auxiliares de Enfermagem - formação inicial. 

Em 2003, idealizou e coordenou a implantação da Faculdade de 
Juazeiro do Norte - FJN, sendo seu Diretor Geral até a atualidade, 
responsável pela implantação do curso de ciências contábeis, 
enfermagem, sistema de informações, farmácia, nutrição e arquitetura 
e urbanismo e Segurança no Trabalho. 

Em 2004, Como Diretor Geral do Centro de Educação de Jovens e 
Adultos - CEJA PROFESSORA CICERA GERMANO CORREIA, teve o maior 
reconhecimento que uma escola pode receber a premiação em 
terceiro lugar do PREMIO NACIONAL REFERENCIA EM GESTÃO ESCOLA - 
Nível estadual. 

Em 2006, foi indicado para SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE BARBALHA, tendo seu desempenho reconhecido com os excelentes 
resultados no SPAECE em 2007, no IDEB em 2007, sendo inclusive 



destacado pelo MEC em campanha nacional com a Escola Alacoque 
Bezerra, como a 170  melhor escola publica do país. 

Em 2008 iniciou o curso de Mestrado em Planejamento e Políticas 
Públicas, defendendo a dissertação: PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA 
TODOS - PROUNI - ENQUANTO POLITICA PUBLICA DE INCLUSÃO SOCIAL. 
Obtendo o título de mestres em setembro de 2009. 

Em 2010, coordenou a reestruturação e a implantação do 
Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte, sendo seu 
presidente deste maio de 2011. 

Em 2016 foi agraciado com o título de COMENDADOR pela 
Associação Brasileira de Liderança na cidade de São Paulo. 

Em 2017 foi indicado pela Organização das Américas para a Excelência 
Educativa - ODAEE com título de Doutro Honoris Cuasa cuja solenidade 
será realizada no dia 12 de fevereiro de 2017 na cidade de Havana em 
Cuba. 

Atualmente é Doutorando em Ciências da Saúde da Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC). 


