
 

Lei 1.097, de 28 de outubro de 2015 
 

(Com as alterações dadas pela Lei 1.124/16, de 18/08/2016) 

 
CRIA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO 
MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
A Câmara Municipal de Divisa Nova, Estado de Minas 
Gerais, APROVA e o Prefeito Municipal SANCIONA a 
seguinte Lei: 

 
 

Art.1º - Fica criada a Unidade de Ensino denominada "Escola 
Municipal Maria Aparecida de Carvalho Pereira - Dona Santa", construída na 
Rua Silvério Luiz de Figueiredo, nº 100, no Município de Divisa Nova - MG. 

 
Art. 1º - Fica criada a Unidade de Ensino denominada "Escola 

Municipal Professora Maria Aparecida de Carvalho Pereira - Dona Santa", 
construída na Rua Silvério Luiz de Figueiredo, nº 100, no Município de Divisa Nova - 
MG. (Redação dada pela Lei 1.124/2016). 

 
Art. 2º – A escola se destina a oferecer ensino de Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, visando o atendimento a alunos do Município. 
 
Art.3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar 

Convênios com entidades públicas ou privadas, visando à obtenção de recursos 
técnicos e financeiros para a escola criada através desta Lei. 

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

 
Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução 

da presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão inteiramente 
como nela se contém. 

 
 

Divisa Nova, 28 de outubro de 2015. 
 

 
 

José Luiz de Figueiredo 
Prefeito Municipal 

  



Biografia de MARIA APARECIDA DE CARVALHO PEREIRA 
 
 
  Nasceu em Divisa Nova - MG, no dia 04/12/1940. Filha de Geraldo Leal de 
Carvalho e Iria Alves de Carvalho. Filha única do casal, tendo sido criada na 
Fazenda Tijuco Preto por seus avós: José Leal de Carvalho e Maria Rita da 
Conceição e seus tios que os considerava como irmãos: Vitor Leal de Carvalho, 
José Pedro de Carvalho, Olinda Leal de Carvalho, Joaquim Leal de Carvalho, 
Tereza Leal de Carvalho, Odila Leal de Carvalho, Benedito Leal de Carvalho, 
Antonio Leal de Carvalho, Conceição Leal de Carvalho e Maria Rita de Carvalho 
 
 Iniciou seus estudos com 13 anos, em regime de internato na cidade de 
Botelhos, onde permaneceu até formar-se para Professora. 
 
 Durante o período que esteve no internato, aprendeu diversos ofícios, tais 
como costurar, bordar, pintar e vários outros trabalhos manuais.  
 
 Desde jovem gostava de trabalhar e ser independente, inclusive aproveitava o 
tempo livre no colégio para  prestar serviços às colegas e ter seus próprios  recursos 
financeiros.  
 
  Casou-se com Lélio Pereira em 23/01/1963, com quem teve quatro filhos: 
Flávio de Carvalho Vieira Pereira, Thereza Beatriz de Carvalho Pereira, Luiz 
Fernando de Carvalho Pereira e Elizangela de Carvalho Pereira e uma vida de muito 
amor e companheirismo. 
 
 Foi professora nas cidades de Divisa Nova e Areado, tendo se efetivado 
como professora estadual. 
 
 Infelizmente, por motivos de doença, acabou se afastando das salas de aula, 
aposentado-se precocemente.  
 
 Mesmo doente, nunca abandonou o seu dom de ensinar e para manter esta 
vocação, ensinava corte e costura para diversas pessoas da comunidade, 
transmitindo seus conhecimentos nesta bela arte. Ensinou também várias meninas a 
trabalhar nos serviços domésticos, que hoje reconhecem a importância do período 
convivido com ela. 
 
  Deu início à catequese em Divisa Nova, período em que foi diretora e 
catequista, formando as turmas e conseguindo as catequistas para as crianças. 
Incentivou a realização da missa das crianças e ensaiava as crianças da catequese 
para cantar na missa, formando um grande coral. Visando arrecadar dinheiro para 
comprar discos de músicas de missa infantil e outros materiais para a catequese, 
realizou por várias vezes a Feira da Pechincha, com roupas usadas, arrecadadas na 
comunidade.  
 



  Juntamente com outras amigas, iniciou em Divisa Nova o grupo de oração do 
movimento da Renovação Carismática Católica, bem como colaborou para trazer 
para essa cidade, o Encontro de Casais com Cristo, movimento que participou 
também por vários anos.  
 
 Mulher sofrida, honesta, lutadora, caridosa, temente a Deus, preocupada com 
o próximo. Quando ouvia falar que alguém passava por problemas e dificuldades, já 
começava a fazer suas orações em favor daquela pessoa. Esposa amorosa e mãe 
dedicada, verdadeira guerreira ultrapassando todas as barreiras e dificuldades. 
Sempre procurou dar aos filhos a melhor educação, ensinando os  valores cristãos e 
acima de tudo ensinando que a humildade e o respeito são essenciais na vida das 
pessoas. 
 
  Amava música, gostava de cantar e queria muito que seus filhos se 
dedicassem a esta arte. 
 
  Faleceu em 11 de outubro de 2011, com 70 anos, deixando saudades. 


