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PROJETO DE LEI Nº 15, de 18 de março de 2022. 

 
 

DÁ DENOMINAÇÃO AO CENTRO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 
CEMEI LOCALIZADO NO BAIRRO DOS 
ROCHAS 

 
 
A Câmara Municipal de Fama aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º. Fica denominado CRECHE MARIA LÚCIA FERREIRA DIAS, a 

creche cujas atividades são desenvolvidas nas dependências da Escola Municipal 
Theodoro Rocha, no bairro dos Rochas, nesta cidade. 

 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 
 
Fama - MG, 18 de março de 2022. 
 
 

_________________________ 
OSMAIR LEAL DOS REIS 

Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA 

 
 

Dirijo-me a Vossas Excelências para encaminhar o incluso Projeto de Lei, 
que “DÁ DENOMINAÇÃO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL – CEMEI LOCALIZADO NO BAIRRO DOS ROCHAS.” 

 
 Tal medida se faz necessária para adequação da documentação de 

abertura de CNPJ e autonomia a Creche Municipal. 
 
Ademais, trata-se de justa e merecida homenagem à memória de uma 

cidadã exemplar, bem como aos seus familiares, que seguem trabalhando e contribuindo 
para o progresso e desenvolvimento de nossa cidade. 

 
Maria Lúcia Ferreira Dias nasceu em 24/10/1941. A Professora Maria 

Lúcia foi durante muitos anos uma pessoa dedicada ao ensino à educação dos jovens do 
nosso município, fora do horário de aulas também sempre disposta aos alunos que 
precisavam de reforço no aprendizado. 

 
Destaco como uma importante participação sua em novembro de 

1962. Seus pais Vivaldo Pedro Ferreira e Margarida Augusta de Oliveira com ela 
tiveram uma feliz ideia de criar na escola dos Rochas o 4º ano primário, que não existia, 
isso significaria dar conclusão do curso primário a muitos jovens que não tinham o 
diploma. Na época com o apoio do prefeito João Teixeira, da coordenadora do ensino 
Dona Edna, do vereador Vivaldo Ferreira seu pai, o 4º ano primário foi criado. 

 
Dona Lúcia, professora de outros anos, e seu irmão Antônio Abel, 

com 11 anos, saíram a cavalo por toda região matriculando alunos para retornarem à 
escola, alguns depois de muitos anos haviam terminado o 3º primário. Com isso foi 
inaugurado na escola do Bairro dos Rochas, o 4º ano, meninos e meninas de idades 
diferentes, 45 alunos, com a sala cheia e animada todos concluíram o seu curso 
primário. 

 
Esposa de Wanderley Souza Dias, e mãe de José Alberto Ferreira 

Dias, Anderson Ferreira Dias e Everton Ferreira Dias, Maria Lúcia Ferreira Dias é 
merecedora da justa homenagem que com esta denominação os Poderes Executivo e 
Legislativo prestam à sua memória. 

 
Esperando que a presente propositura seja acolhida pelos Nobres Edis 

que compõem essa Egrégia Casa, subscrevo-me enviando a V.Exa., os meus protestos 
de estima e consideração. 

 
 
 

OSMAIR LEAL DOS REIS 
Prefeito Municipal 
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