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~Ke\'\\tj~ba'tfeLei anexo, que "Dispõe sobre a criação e a denominação de uma unidade de
?Tes educação infantil (creche), no Bairro Meu Sonho, nesta cidade".

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ
ESTADO DE MINAS GERAIS

A Prefeitura Municipal de Ubá está ultimando a construção de uma moderna
unidade de educação infantil (creche), nas proximidades do Bairro Meu Sonho, com
capacidade de acolhimento de 84 crianças em horário integral. Os recursos financiadores
da obra são oriundos do Governo Federal, com contrapartida do Município de Ubá.

Para o registro da nova unidade de educação infantil, contudo, é necessária a edição
de uma lei autorizando a sua criação, assim como a sua denominação oficial, o que tenho a
honra de propor a V.Exas. neste momento.

Como patrona da nova unidade, foi escolhido o nome da Senhora Laurita dos Passos
Candian, pessoa ligada à comunidade local, cujos dados biográficos seguem anexos.

Confiando na acolhida dos Senhores Vereadores, solicitamos que a presente matéria
tenha tramitação em regime de urgência, nos termos do art. 83 da Lei Orgânica Ubaense.

Atenciosamente,

Prefeito de Ubá
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI NQ az'it Fi'
'/

Dispõe sobre a criação e a denominação de uma unidade
de educação infantil (creche), no Bairro Meu Sonho, nesta
cidade.

Art. 1º. Fica autorizada a criação de uma unidade de educação infantil (Creche), na
Avenida Beira Rio Projetada, s/n, Bairro Meu Sonho, Ubá-MG, visando a atender a
comunidade local e adjacente.

Art. 2º. A nova unidade terá a denominação de "Creche Meu Sonho Laurita dos
Passos Candian",

Art. 3º. A Secretaria Municipal de Educação adotará as medidas necessárias ao
registro e funcionamento do novo estabelecimento.

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

Ubá,MG, 02 de maio de 2018
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BIOGRAFIA

LAURITA DOS PASSOS CANDIAN

Lauríta dos Passos Candian, filha de Antônio Jastíno dos Passos e
Maria Badaró Justino.

Nasceu na cidade de Alto Rio Doce/MG, no dia 16 de junho de 1932,
onde viveu até os 16 anos. Filha de uma família numerosa, com dezoito
irmãos, e com o falecimento de seu pai, parte de sua família veio morar em
Ubá.

Passaram a residir no lugar denominado Sitio do Córrego do Parí, o
qual pertencia a seus avós maternos, Elidio Coelho Badaró e Cecília da
Soledade Badaró, onde exercia a função de professora de aulas práticas de
música e bordados artesanais para alunos de baixo poder aquisitivo, como
voluntária, era chamada de professora Laurita, ela se sentia muito
orgulhosa por ter sabedoria suficiente para passar alguns ensinamentos
para essas crianças, que na época eram tão carentes.

Aos 18 anos casou-se com Jacyr Candian, e tiveram cinco filhos,
José Maury Candian, casado com Rita Noeme Santiago, Pedro Lauracy
Candian, casado com Inês Perreira da Costa Candian, Sineris Maria
Candian, casada com Antônio Massardi, Cézio Antônio Candian, casado
com Eliene Laud Candian e Anderson Cezar Candian, casado com
Ledionice Maria Santiago Candian, os quais a presentearam com 09 netos
e 07 bisnetos. Nesta época morou na Fazenda das Palmeiras, localidade do
Córrego das Palmeiras, hoje denominado Ponte Preta, onde residiu até a
data do seu falecimento, 02/11/2011.

Foi uma mulher atuante, sempre na lida junto com seu marido,
trabalhou na roça no plantio de arroz, feijão, milho, fumo e demais
plantações que uma lavoura pode produzir. Seu objetivo maior sempre foi
a educação dos filhos, fez questão que todos estudassem e se formassem,
para tal não media esforços.

Por isso hoje são todos formados e seguem os seus caminhos. Aos 63
anos ficou viúva e desde então permaneceu morando com sua filha Sineris.
Seu hobby era bordar e cantar músicas sertanejas, se sentia uma mulher
vitoriosa' e realizada, tendo uma família unida e sua maior alegria era estar
ao lado dos seus filhos, netos e bisnetos.
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