LEI Nº 312/2008.

Dá denominação a Bem Público e dá outras
providências.

A câmara Municipal de Campos Altos, por seus representantes aprovou e eu Prefeito sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º: Fica denominado “CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL- C.M.E.I “NILDA
CAPORALI CORDEIRO“ o Bem Público cognominado Centro Municipal de Educação Infantil
“Pingo de Gente”, construído e localizado na Rua Getúlio Vargas, 865, no Bairro Camposaltinho,
sede municipal.
Art. 2º: Fica ainda o Poder Executivo autorizado a confeccionar placas alusivas e identificativas
a serem afixadas no aludido Bem Patrimonial.
Art. 3º: As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por conta de dotações
próprias, já inseridas no Orçamento vigente.
Art. 4º: Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Campos Altos, 11 de junho de 2008.

GERALDO BARBOSA LEÃO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,

Caros Edis,
Cremos poder preservar o nome de grandes vultos da História de Campos Altos através de
homenagens como a de nomear empreendimentos públicos que condizem com o serviço prestado
por personagens marcantes em nossa trajetória como Municipio.
Dona Nilda Caporali Cordeiro é uma das mais importantes educadoras de nossa história.
Primeira Diretora da Escola Estadual Deiró Borges e exemplo de educadora apaixonadamente
dedicada a seu ofício galgou espaços vultuosos dentro do setor educacional no Estado, sem
deixar em qualquer momento de se preocupar com a educação em Campos Altos.
Aposentada, retornou a nossa terra, onde ajudou marcantemente na elaboração e implantação
de projetos educacionais que nos alçaram a patamares de excelência aclamados por órgãos da
importância da UNICEF.
A inteligência, o profissionalismo e a amizade de D.Nilda nos conferem razões para homenageála, dando seu nome ao novo Centro Municipal de Educação Infantil, cujas obras estão sendo
finalizadas no Bairro Camposaltinho, a qual passará a se denominar C.M.E.I. “NILDA
CAPORALI CORDEIRO”.

GERALDO BARBOSA LEÃO JÚNIOR
Prefeito Municipal

