
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 015/2022

que dispõe sobre
CONCEDE TÍTULO DE HONRA AO

MÉRITO A SANDRA APARECIDA DA
COSTA

O Vereador EVERSON DONIZETTI INOCÊNCIO ALVES propõe o seguinte

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

Art.  1º  -  Fica  concedido  TÍTULO  DE  HONRA AO MÉRITO A  SANDRA

APARECIDA DA COSTA.

Parágrafo Único - A entrega do título a que se refere este artigo será feita

em Sessão Solene previamente marcada pela Câmara Municipal de Guaxupé.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo

Em 21 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé

Exercício 2021/2022



JUSTIFICATIVA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 015/2022

que dispõe sobre

CONCEDE TÍTULO DE HONRA AO
MÉRITO A SANDRA APARECIDA DA

COSTA
Data de 

Nascimento
: 17/07/1973

Naturalidade : Guaxupé/MG
Nome do Pai : Pedro Alves da Costa
Nome da Mãe : Maria Aparecida da Costa
Estado Civil : Casada
Endereço : Rua Tóquio, 373
Profissão : Professora

Telefone :

:
(35) 9 8857-5621

Data de 

Nascimento
: 17/07/1973

Naturalidade : Guaxupé/MG

Breve relato sobre a trajetória da professora Sandra Aparecida da Costa
Sandra nasceu na cidade de Guaxupé no ano de 1973, filha de Pedro Alves da
Costa e Maria Aparecida Costa. Morou na fazenda Barra Velha onde estudou até a
segunda série nas classes multisseriadas. 

Mudou-se para a cidade de Guaxupé e estudou na escola José de Sá, E. E.
Dr  André  Cortez  Granero,E.  E.  Dr  Benedito  Leite  Ribeiro  e  recebeu  durante
enquanto  estudante  diploma  de  honra  ao  mérito  por  sua  dedicação.  Sempre
retornava no contraturno para montar grupos de estudos, ajudando seus colegas em
suas dificuldades com os conteúdos. 

Começou sua carreira profissional aos 14 anos quando trabalhou na Escola
de Idiomas Yázigi onde nasceu seu gosto pela profissão de professora. Cursou 0
magistério e se formou em 1991 como professora do ensino básico. Foi aluna na
Faculdade  de  Filosofia  Ciências  e  Letras  de  Guaxupé  -  FAFig.  Para  manter  os
estudos, trabalhou no Supermercado Tonin, Escritório de Contabilidade além de ter
sido  operadora  de  microcomputador  na  loja  Trevinho  onde  introduziu  o  sistema
informatizado nesta loja. 



Durante  sua  juventude  Sandra  também  fez  parte  da  Conferência  dos
Vicentinos,  atuando  nas  obras  sociais  e  em  pastorais  da  igreja  católica  como
ministra da música e coordenadora de grupos. 

Em 1994 passou no primeiro concurso público para a prefeitura de Guaxupé,
e a primeira escola em que trabalhou foi a Escola Municipal Monte Alto, zona rural
de Guaxupé. Em 1999 fez o segundo concurso e começou a dar aulas nas escolas
Coronel e Delfim Moreira. Durante sua carreira profissional fez pós -graduação em
Língua Portuguesa e pós-graduação em Gestão e Supervisão Escolar. No ano de
2009  foi  eleita  como  vice-diretora  da  Escola  Municipal  Coronel  Antônio  Costa
Monteiro. 

No mesmo ano, concluiu o mestrado na Puc de São Paulo em currículo. No
ano de 2012 teve a honra de ver sua pesquisa de mestrado sendo citada no livro da
professora  Alexandra  Okada  —  Aprendizagem  Significativa  com  mapas  para
crianças -da Open University Reino Unido. 

Também  foi  professora  nos  cursos  de  extensão  universitária  no  Centro
Universitário Guaxupé – Unifeg, além, de tutora de cursos no Instituto Federal de
Muzambinho.  No ano de 2013 foi  convidada  para  ser  a  diretora  pedagógica  da
Secretaria Municipal de Educação, onde implantou vários projetos que elevaram a
qualidade da Educação Municipal tais como aulas de tecnologia da informação e
comunicação dentro do currículo dentre outros, elevando o IDEb da rede para 7.2. 

Em 2015, assumiu O cargo de Secretária de Educação onde permanece até
o  presente  momento,  sempre  procurando  fazer  o  melhor  pelas  crianças
guaxupeanas. Sandra acredita e luta bravamente por uma educação de qualidade
para todas as crianças. Em toda sua carreira profissional prezou pela ética e justiça
social.  Sua  principal  contribuição  para  Educação  é  seu  exemplo  de  profissional
estudiosa, justa e determinada..

Pessoa  de  importante  atuação  social,  política  e  humanitária,  sempre  se
colocou  a  disposição  para  atender  aos  interesses  da  população,  é  digna  dessa
singela homenagem da Câmara Municipal de Guaxupé. Mais que merecido o título
de Honra ao Mérito, como forma de reconhecimento.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo

 Em 21 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé

Exercício 2021/2022


