Ata dos trabalhos da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia treze de agosto de dois mil e treze, às dezoito horas e quinze minutos, reuniu-se a
Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos senhores vereadores: Nélio
Aurélio de Souza – Presidente, Alessandro Luiz Bonifácio – Vice-Presidente e Silvânio
Aguiar Silva – Secretário. Sob a proteção de Deus, o Senhor Presidente abriu os
trabalhos e solicitou a chamada dos vereadores presentes; constatando-se a existência de
número legal conforme as assinaturas apostas no livro próprio, verificando-se a presença
de todos os vereadores. O Senhor Presidente comunicou que a Ata da Reunião Ordinária
do dia seis de agosto de dois mil e treze foi encaminhada aos gabinetes para os
vereadores conferirem-na. Colocou-a em discussão; nenhum vereador se manifestou. O
Plenário aprovou a Ata. O Senhor Secretário proferiu leitura das correspondências
recebidas: 1) Ofício 01/2013 da Comissão Especial de Revisão da Lei Orgânica do
Município de Nova Lima. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira solicitou cópia
desta correspondência; 2) Ofício 427, 12 de agosto de 2013, do NAT’S - Núcleo de
Atendimento à Toxicômanos; 3) Ofício 129/13 do Secretário Municipal de Obras
Públicas e Regulação Urbana, Flávio Menicucci, ao vereador Silvânio Aguiar Silva;
responde ao Requerimento GABIP SAS 04/2013. O vereador Silvânio Aguiar Silva
registrou reconhecimento e agradecimento ao Secretário Flávio Menicucci e à
Administração Municipal, através do Cassinho, que o têm atendido especificamente
naquele primeiro requerimento que fez solicitando inúmeras intervenções em toda a
extensão da MG 030. Relatou que esteve no DER e, agora, percebe que a prefeitura está
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entrando em cena a fim de fazer um acordo com o DER para possibilitar algumas ações.
Falou que sabe que não é especificamente em função do seu requerimento, mas com
toda certeza, vai atender boa parte de tudo que solicitou, incluindo passarelas para a MG
030. Agradeceu o Secretário pela colaboração. Continuando, o Senhor Presidente
solicitou a leitura das proposições que deram entrada na Casa: 1) Projeto de Lei
nº 1.327/2013, autoria do Poder Executivo, que “Incluiu as entidades que indica nas
prerrogativas constantes na Lei Municipal nº 2.303, de 26/12/2012, que dispõe sobre a
concessão de auxílios, contribuições e ou subvenções sociais, além de dar outras
providências” – Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus, Corporação Musical
União Operária e Sociedade Musical Santa Efigênia. Encaminhado à Comissão de
Legislação e Justiça para emissão de parecer; 2) Projeto de Lei nº 1.328/2013, autoria do
vereador Silvânio Aguiar Silva, que “Institui no Município de Nova Lima a Semana
Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate ao Câncer de Colo Uterino, Mama
e Próstata e dá outras providências”. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça
para emissão de parecer. O Senhor Presidente nomeou a vereadora Maria Ângela Dias
Lima Pereira para atuar como Presidente da Comissão de Legislação e Justiça em
substituição ao autor da proposição; 3) Projeto de Lei nº 1.329/2013, autoria do vereador
Silvânio Aguiar Silva, que “Dispõe sobre a concessão de meia-entrada para professores
da rede pública em estabelecimentos que promovam lazer, entretenimento, esportes e
cultura, no âmbito do Município, na forma que menciona”. Encaminhado à Comissão de
Legislação e Justiça para emissão de parecer. O Senhor Presidente nomeou o vereador
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Flávio de Almeida para atuar como Presidente da Comissão de Legislação e Justiça em
substituição ao autor da proposição. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a
leitura: 1) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei
nº 1.323/2013, que “Dispõe sobre a concessão do direito a uma folga anual para
servidoras públicas municipais de Nova Lima, para realização de exames de controle do
câncer de mama e do colo de útero”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação
do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais;
2) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao Projeto de Lei
nº 1.324/2013, que “Concede o nome de Dr. José Adelson Pires Moreira à UPA –
Unidade de Pronto Atendimento que indica e contém outras providências”. A comissão
emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de
Serviços Públicos Municipais; 3) Parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente
ao Projeto de Lei nº 1.326/2013, que “Declara de Utilidade Pública a entidade que
menciona e dá outras providências” – Alto do Gaia Esporte Clube. A comissão emitiu
parecer favorável à tramitação do projeto, que foi encaminhado à Comissão de Serviços
Públicos Municipais. O Senhor Presidente nomeou o vereador André Luiz Vieira da
Silva para atuar como Relator da Comissão de Serviços Públicos Municipais em
substituição ao autor da proposição, vereador Alessandro Luiz Bonifácio; 4) Parecer da
Comissão Especial referente ao Projeto de Decreto Legislativo nº 254/2013, que
“Concede o Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr. Antônio Augusto Junho
Anastasia. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto. O Plenário
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consultado pelo Senhor Presidente, dispensou o interstício para a votação deste projeto;
5) Parecer da Comissão Especial referente ao Projeto de Decreto Legislativo
nº 257/2013, que “Dispõe sobre a concessão de Diploma de Condecoração Honorífica à
Nancy Maura Couto Konstantin”. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do
projeto; 6) Parecer da Comissão Especial referente ao Projeto de Decreto Legislativo
nº 256/2013, que “Concede Título de Cidadão Honorário de Nova Lima ao Sr. Jefferson
Rodrigo Câmara. A comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto;
7) Parecer da Comissão Especial referente ao Veto Integral à emenda ao art. 34 do
Projeto de Lei nº 1.310/2013, que “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária do exercício de 2014 e dá outras providências”. A
comissão emitiu parecer favorável à tramitação do Veto. O Plenário consultado pelo
Senhor Presidente, conforme solicitação da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira,
dispensou o interstício para a votação do Veto. O vereador Leci Alves Campos disse
que o Executivo encaminhou à Casa nesta noite, o Projeto de Lei nº 1.327/2013, que
inclui as corporações musicais da cidade na Lei de Subvenções aprovada em dezembro
do ano passado. Lembrou que o projeto foi encaminhado à Comissão de Legislação e
Justiça; sugeriu à mesma que solicite ao Executivo o Edital de Utilização dos Valores
das Subvenções. Explicou que há mais de vinte anos, as três corporações musicais
recebem um convênio com o município que lhes dá o direito de comprar instrumentos e
pagar as contas de água, luz e telefone. Afirmou que não sabe se mudando a
nomenclatura para subvenção, eles vão continuar tendo estes benefícios. Salientou que,
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de repente, podem estar prejudicando as bandas da cidade. Ressaltou que orienta a
Comissão para solicitar ao Executivo o Edital a fim de entenderem melhor para as
bandas, se é subvenção ou manutenção do convênio. Em seguida, o Senhor Presidente
colocou em discussão e votação: 1) Projeto de Resolução nº 122/2013, que “Modifica a
redação do art. 196 da Resolução Legislativa nº 09/90, que contém o Regimento Interno
da Câmara Municipal e dispõe sobre o seu funcionamento”. Retirado de pauta pelo
autor, vereador Flávio de Almeida; 2) Projeto de Lei nº 1.3192013, que “Dispõe sobre
critério para denominação de vias, logradouros, praça, próprios públicos e dá outras
providências”. Retirado de pauta pelo autor, vereador Flávio de Almeida; 3) Projeto de
Decreto Legislativo nº 252/2013, que “Concede Título de Cidadão Honorário de Nova
Lima ao Sr. Pablo César. Em única votação, aprovado por nove votos, com a abstenção
da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, e encaminhado à promulgação;
4) Projeto de Decreto Legislativo nº 254/2013, que “Concede o Título de Cidadão
Honorário de Nova Lima ao Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia. Em única votação,
aprovado por dez votos e encaminhado à promulgação; 5) Veto Integral à emenda ao art.
34 do Projeto de Lei nº 1.310/2013, que “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária do exercício de 2014 e dá outras providências”. Em única
votação. Atuaram como escrutinadores os vereadores André Luiz Vieira da Silva e
Alessandro Luiz Bonifácio. O Senhor Secretário proferiu a chamada nominal de todos
os vereadores que procederam à votação, culminando no resultado: Veto mantido por
seis votos favoráveis a quatro contrários. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em
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discussão e votação os requerimentos: Do vereador Alessandro Luiz Bonifácio:
1) Requer ao Prefeito Municipal a construção de uma praça de esportes próximo da Rua
Boa Esperança, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. Aprovado, nove votos; 2) Requer
ao Prefeito Municipal a instalação de guard rail e redutor de velocidade na Rodovia MG
030, próximo do nº 1.840, no campo do Alto do Gaia / Bela Fama. Em discussão, o
vereador Silvânio Aguiar Silva solicitou permissão ao autor para assinar o requerimento.
Esclareceu que isto está na resposta que veio da Administração para ele, através de
projetos na MG 030. Contou que tem, inclusive, fotos e menções com relação a este
requerimento. Afirmou que de qualquer forma considera que é muito bem vindo, pois
aquele local é muito perigo. Ressaltou que também devem ver aquelas invasões que
estão na beira do campo porque para além das questões do esporte que ali acontecem,
sabem que as pessoas estão morando numa situação precária e fora de qualquer controle
naquela região. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio permitiu. Aprovado, nove votos;
3) Requer ao Prefeito Municipal a construção de um muro de arrimo nos fundos da casa
localizada na Rua Adelaide Pedrosa do Vale, 738, Bicalho. Aprovado, nove votos. Do
vereador Fausto Niquini Ferreira: 1) Requer ao Prefeito Municipal a iluminação pública
da Rua Porto Rico à altura do nº 258 no Bairro Jardim das Américas. Onde por não
haver iluminação adequada fica propício ao uso de drogas. Aprovado, nove votos;
2) Requer à Mesa que envie Moção de Aplausos às Escolas de Nova Lima, através dos
atletas, treinadores, professores, diretores e Secretaria Municipal de Esportes, que
conduziram Nova Lima ao melhor desempenho da história da Cidade nos Jogos
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Escolares de Minas Gerais. Aprovado, nove votos. Do vereador Flávio de Almeida:
Requer que o Poder Executivo favoreça os funcionários públicos que trabalhem em
regime de doze horas com uma Grande Folga. Aprovado, nove votos. Do vereador Leci
Alves Campos: 1) Requer ao Prefeito Municipal a instalação de cobertura externa no
corredor do Cemitério Parque. Em discussão, o autor esclareceu que esta cobertura não é
em toda extensão das salas de velório, é simplesmente onde já tem colunas de cimento,
porém os tetos são vazados e debaixo há os bancos, onde se pode ficar somente em dias
que não chove. Explicou que a solicitação é, sem atrapalhar a arquitetura do Cemitério
Parque, colocar uma fibra plástica ou um vidro transparente. O vereador José Guedes
parabenizou o colega Leci pelo requerimento. Relatou que esta reclamação existe há
anos, porém a prefeitura nunca tomou providências. Afirmou que aquelas vigas vazadas
são muito prejudiciais para as pessoas que frequentam o cemitério, por isto devem lutar
para que a prefeitura construa o telhado. Solicitou ao colega que a cobertura seja total a
fim de amenizar o sofrimento das pessoas que vão ao cemitério e ficam expostas ao
sereno, à chuva e ao frio. O vereador Leci Alves Campos afirmou que mantém o
requerimento da forma original, pois caso haja uma cobertura mais ampla, podem ter
problemas relacionados à saúde por se tratar de um ambiente onde pessoas são veladas.
Aprovado, nove votos; 2) Requer ao Prefeito Municipal a descrição detalhada do motivo
da localização no Pátio de Obras de treze unidades de veículos ambulâncias. Em
discussão, o Senhor Presidente solicitou ao autor permissão para assinar o requerimento.
Informou que ia fazer um requerimento verbal praticamente igual, pois muitas pessoas o
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procuram reclamando do sucateamento total das ambulâncias de Nova Lima, o que é
uma vergonha. O vereador Leci Alves Campos permitiu. Aprovado, nove votos. Do
vereador José Guedes: 1) Requer ao Prefeito Municipal a instalação de uma academia
ao ar livre na Banqueta de Matozinhos em Honório Bicalho. Em discussão, o autor
parabenizou a atual Administração por ter colocado as academias ao ar livre em alguns
bairros. Destacou que o exercício físico é bom para a mente e para o corpo. Afirmou que
as academias ao ar livre vieram em boa hora e beneficiam as pessoas que não têm
condições financeiras para pagar uma academia particular. Disse esperar que o prefeito
Cássio construa mais academias, principalmente nos bairros mais carentes. O vereador
Silvânio Aguiar Silva parabenizou o vereador José Guedes pelo requerimento. Informou
que todas as academias ao ar livre instaladas no município são contrapartidas de
construções feitas no passado em Nova Lima. Registrou que quando se critica tanto a
qualidade de vida no município, dizendo que Nova Lima está com o IDH alto em função
dos condomínios, acha que devem levar em consideração os benefícios que estes
condomínios também trazem para o município. Afirmou que não está fazendo o papel
de advogado do diabo de forma alguma, mas precisam levar isto em consideração. Disse
que também espera que o Prefeito Cássio faça a compra destes equipamentos para o
município, mas sabe que isto ainda está em licitação e não foi comprado. Citou como
exemplo o Bairro Bela Fama, onde atua muito, local que ainda não tem academias ao ar
livre e tantos outros. Suplicou que os outros bairros, não só a Banqueta de Matozinhos,
possam ter a academia. O vereador José Guedes informou que em momento algum falou
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sobre bairros ricos e condomínios; disse que a prefeitura deve colocar as academias nos
bairros mais carentes. O vereador Silvânio Aguiar Silva afirmou que não disse que o
vereador José Guedes falou isto. Relatou que está dizendo que às vezes a Administração
passada é criticada e isto lhe custa muito porque fez parte desta Administração passada.
Registrou: “as pessoas esquecem-se do passado, esquecem-se de tudo de bom que
aconteceu no município e estão aqui se aproveitando de alguma coisa que foi feita no
passado, é neste sentido que estou dizendo”. Aprovado, nove votos; 2) Requer ao
Prefeito Municipal que construa na Rodovia MG 030, próximo ao número 3.406, dois
quebra-molas por tratar-se de um local de risco. Aprovado, nove votos. O Plenário
aprovou requerimento verbal da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira para que a
Casa envie Moção de Pesar à família da Senhora Francisca Afonso Silva, mãe do
Assessor Horácio José Silva. O Plenário também aprovou requerimento verbal do
vereador Leci Alves Campos para que a Câmara encaminhe Moção de Pêsames pelo
falecimento da Senhora Zenita Martins Melo, Dona Zizi parteira. Logo após, o Senhor
Presidente comunicou que com muita honra a Casa procede à Homenagem à Faenol.
Registrou a presença do Tenente Bruno Braga, representante do Comando da Primeira
Companhia Independente da Polícia Militar de Nova Lima; Tiago Tito, Vice-Presidente
do Villa Nova; Arilza Morais, psicóloga da Faenol. Informou que hoje têm a honra de
receber na Câmara Municipal a Faenol – Fundação de Atendimento Especializado de
Nova Lima. Afirmou que a Faenol receberá Menção Honrosa pelos trinta anos de sua
fundação; também serão destacadas as personalidades que foram fundamentais desde a
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fundação da Faenol e que contribuem diariamente para o sucesso da instituição; além
disso, todos os ex-presidentes receberão uma placa em reconhecimento ao trabalho e à
participação dos mesmos na construção da instituição que é modelo para todo o Brasil.
Ressaltou que, com trinta anos de história, a Faenol contribui muito pra o Município de
Nova Lima e é responsável pela inclusão e reabilitação de centenas de munícipes.
Convidou para compor a Mesa o Presidente da Faenol, Dr. Márcio Flávio Barbosa.
Destacou e agradeceu as presenças dos homenageados de honra: familiares de Cláudio
Alberto Pires do Couto, familiares do Dr. Sebastião Fabiano Dias, Argemiro Diório,
Álvaro Aloysio Pessoa, Bosco Felipe da Rocha, Maysa Gomes, Paulo Henrique
Damasceno dos Santos, Dr. Clóvis Lourenço Passos, Luciana Flurucava Sá de Lima,
Patrícia Pilar Silva Oliveira, Dr. Márcio Flávio Barbosa e José Nativo dos Santos.
Agradeceu a presença de todos. Convidou a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira,
autora do requerimento, para proceder às homenagens. A vereadora Maria Ângela Dias
Lima Pereira registrou: “Boa noite a todos os presentes neste ato tão significativo para a
comunidade de Nova Lima. Quero agradecer ao nosso Presidente Nélio Aurélio,
Silvânio Aguiar, Alessandro Coxinha, José Guedes, Fausto Niquini, Gilson Marques,
Flávio Almeida, André Vieira e Leci Campos, porque essa homenagem só está sendo
realizada porque vocês somaram junto comigo este pedido de homenagem aos trinta
anos da Faenol. Esta homenagem é de toda a Casa. Fico muito feliz por poder agradecer
a vocês pela participação efetiva nesse ato. Este ato é de vocês também. Senhores e
Senhoras, homenageados que a gente tem uma honra muito grande e um orgulho muito
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grande de recebê-los nesta noite. Vocês foram peças fundamentais nesses trinta anos da
Fundação de Assistência ao Excepcional de Nova Lima. Hoje é Fundação de
Atendimento Especializado de Nova Lima. Carinho, zelo, respeito ao próximo, inclusão
social. Se eu fosse elencar todas as palavras capazes de expressar ao menos uma parte
desse valoroso trabalho que a Faenol presta aos cidadãos, ficaríamos aqui durante toda a
noite. Prefiro ser mais objetiva e prestar meu reconhecimento a algumas pessoas que,
com muito esforço e muita dedicação, levaram a Faenol a ser reconhecida como uma
instituição modelo na missão de incluir. Volto a junho de 1983, quando o então prefeito
de Nova Lima, o saudoso Dr. Sebastião Fabiano Dias – um homem à frente do seu
tempo – idealizou a Fundação de Assistência ao Excepcional de Nova Lima para dar
apoio e subsidiar a Escola Ana do Nascimento no atendimento às pessoas com
deficiência. Falar de Dr. Sebastião, principalmente para mim, é de extrema alegria, é de
extrema saudade. Nova Lima conheceu e conhece poucos líderes políticos. O Dr.
Sebastião, com certeza, foi um dos maiores líderes políticos de Nova Lima. Estabelecida
pela Lei 1.054, a instituição tinha como competência promover assistência
psicopedagógica ao excepcional do Município, através de orientação médica
especializada – Psicoterapia, Pedagogia e Fisioterapia, com atendimento exclusivo por
parte de hábeis profissionais das áreas, além de outras atividades, de modo a recuperar
ou mesmo criar novas condições de aproveitamento do excepcional nova-limense. Ao
longo dos anos, a Fundação progrediu, ampliando e modernizando seus atendimentos,
tendo como foco a autonomia e a inclusão das pessoas com deficiência. Em 2005, a
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Gestão do ex-prefeito Carlinhos Rodrigues estabeleceu um olhar diferenciado:
percebeu-se a necessidade de implantar uma política de educação inclusiva no
município. Se não foi o maior marco, foi um dos maiores feitos que marcou o Governo
Carlinhos Rodrigues. Além disso, a Faenol expandiu sua atuação, englobando também o
atendimento a moradores das cidades vizinhas como Raposos e Rio Acima. Dois anos
depois, um marco na história da instituição: a Faenol passou a participar das políticas
públicas de educação inclusiva do município, seja por meio das ações pedagógicas, seja
por transferências de recursos às atividades de instituições conveniadas. E, em 2009, a
Lei Municipal nº 2.117, que instituiu a Política Pública de Educação Inclusiva através de
diferentes ações e programas da Secretaria Municipal de Educação, bem como do
Atendimento Educacional Especializado no âmbito do Município de Nova Lima, foi
baseada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, e na Política Nacional de
Educação Inclusiva, de 2008, que recomendam que sempre que possível as pessoas com
necessidades educacionais especiais sejam integradas ao ensino regular. E foi
exatamente isso que fizemos em nossa cidade, essa ação permitiu que centenas de
alunos que antes ficavam durante todo o tempo na instituição passassem a ser inseridos
nas escolas da rede municipal, um motivo de orgulho para todos: pais, alunos,
funcionários e nós, educadores. Tenho que abrir um parêntese à nossa querida
educadora e amiga, Maysa Gomes. Ela foi a grande mentora dessa política de inclusão.
Ela, através do seu trabalho, competência e disponibilidade, não mediu esforços para
que Nova Lima estivesse a frente na educação inclusiva. Maysa, você merece nosso
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carinho, aplauso e reconhecimento. E os avanços não pararam por aí, em 2010, a Lei
Municipal 2.155 reformou o sistema municipal de atendimento especializado, criando a
Fundação de Atendimento Especializado de Nova Lima, qualificando-a como
Organização Social. Sob o novo nome, a Faenol transformou-se em uma fundação
municipal encarregada das atividades clínicas no atendimento aos cidadãos com
deficiência e em complementação às atividades das áreas de saúde, educação e inserção
social. Hoje, as ações da Fundação abrangem o atendimento em odontologia,
fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia, na área clínica; pediatria,
neurologia, psiquiatria e clínico geral, na área médica; e no campo da inserção social, as
artes – música, artes plásticas, artesanato e teatro. No contexto de uma política pública
de inclusão, a Faenol desenvolve as funções do atendimento clínico/médico especial e
participa na execução de políticas de educação inclusiva e de inserção social em um
sistema que funciona de forma multi-setorial, em rede, no município – envolvendo as
secretarias de Educação, Saúde, Esporte, Ação Social e alguns programas específicos.
Dentre as diversas atividades, destacam-se as seguintes: os Seminários e as Atividades
de Capacitação, a Equipe de Acolhimento, o Nupi (Núcleo de Prevenção e Intervenção
Precoce), a parte Clínica, o Núcleo de Estágios, o projeto de Conversações, o Grupo de
Teatro Trupe Alegria em Movimento que nos encanta todos os finais de ano com suas
magníficas apresentações no Teatro Municipal. Vejo presente no nosso auditório o
Gustavo, a quem quero prestar também a minha homenagem, o nosso reconhecimento
pelo trabalho que desenvolve com o teatro com os meninos da Faenol. O Projeto
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Trabalhar é Legal que faz um trabalho diferenciado na inserção dos alunos no mercado
de trabalho, o Projeto Multimeios, a Oficina Nossas Mães, a Clínica para Cuidadoras.
Isso também é fantástico: a Oficina das Mães e a Clínica para Cuidadoras; porque as
mães ficam lá esperando enquanto as crianças e os adolescentes estão em tratamento.
Para que não fiquem ociosas, elas aprendem a fazer trabalhos manuais, fazer atividades
e, ao mesmo tempo, recebem informações de como cuidar dos seus filhos em casa para
dar prosseguimento ao tratamento que a criança, o adolescente ou mesmo o adulto
recebem. Além de tantas atividades que repercutem junto às comunidades novalimenses, por meio de parcerias com empresas, instituições e Universidades para o
desenvolvimento de ações e projetos. Mas tudo isso só foi possível graças à efetiva
participação dos funcionários na construção, implementação e no aperfeiçoamento dos
projetos da instituição. Aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento a todos os
funcionários da Faenol e da Escola Ana do Nascimento. Aliado ao trabalho destes
profissionais, faço questão de destacar a atuação de todos os gestores que passaram pela
Faenol ao longo desse tempo: o saudoso Cláudio Alberto Pires do Couto, Claudão,
sempre disponível, sempre de coração aberto, pronto para atender a entidade. Escutei
um médico falando que quando Claudão morreu, ele se sentia triste como médico, mas
muito mais triste porque estava perdendo um grande amigo. Claudão transmitia com o
seu coração grande essa amizade; foi com essa disponibilidade, com esse coração
grande que ele foi Presidente da Faenol e contribuiu para que a gente tivesse essa
realidade aqui hoje. O Senhor Álvaro Aloysio Pessoa, nosso querido Binho. Binho
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conhecido como dono dos escoteiros, você dedicou uma parte do seu tempo, da sua vida
pela instituição. A gente conhece, também, essa grande disponibilidade sua, nós que
conhecemos você há muitos anos, sabemos desse seu trabalho voluntário, desse seu
trabalho de proporcionar que Nova Lima tenha grandes momentos, e um dos grandes
momentos foi a sua passagem pela Faenol. O Senhor Argemiro Diório, meu particular
amigo. Argemiro é meu amigo irmão. Dono de uma madeireira, com todo um trabalho,
também dedicou seu tempo. Eu me lembro das festas juninas que você fazia na Faenol
para arrecadar fundos para o desempenho da instituição. Você dedicou um tempo com
carinho e alegria para a Faenol, por isso nós te agradecemos muito. O Senhor Bosco
Felipe Rocha, falar de Bosco Felipe é falar de Maria Rocha, é falar de Olga, é falar de
José Felipe, é falar de Rosângela, é falar dessa grande família Rocha. Eu me lembro de
quando éramos menores, a gente indo comprar na venda de seu pai e comer biscoito
frito lá na Dona Geralda. Aquela família unida, aquela família amiga, aquela família
pronta para atender a todo mundo. A gente tinha o maior prazer de estar lá, e você fez
isso também para a Faenol. Você também dedicou esse carinho, você dedicou isso que
você aprendeu com seus pais, que você aprendeu com a nossa querida Dona Geralda, de
estar sempre de braços abertos para receber as pessoas. Nós te agradecemos muito
também. A Senhora Maysa Gomes, a primeira mulher a assumir a direção da Faenol.
Dedicou seu tempo, seu carinho e seus conhecimentos àquela Fundação, àquele
trabalho. A gente via Maysa no meio dos meninos, a gente não sabia quem eram os
meninos e quem era a Maysa, era uma mistura de Maysa com os meninos e dos meninos
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com Maysa. Um carinho muito grande, e foi com esse carinho, foi com essa sabedoria,
que ela dedicou seu tempo à instituição. Maysa, você merece também o nosso aplauso, o
nosso carinho e toda nossa dedicação. O Senhor Paulo Henrique Damasceno dos Santos,
meu querido Paulinho, que a gente chama de ‘Paulinho Prefeito’, este nome ficou
vinculado a ele. Quem conhece o trabalho de Paulinho na comunidade sabe da
disponibilidade dele, sabe do interesse dele de ver tudo florescer. Nós temos uma ONG,
Verdenovo, então tudo tem que florescer. Ele fez isso na Faenol, ele dedicou esse
momento dele na Faenol e fez um trabalho realmente brilhante. Sou testemunha do
trabalho de Paulinho porque não trabalhei com ele só na Faenol, mas tivemos grandes
projetos na Secretaria de Educação. Você merece hoje esse nosso aplauso e
reconhecimento. Dr. Márcio Flávio Barbosa, atual Presidente da Faenol, médico
obstetra de Nova Lima. Família conhecida, filho da grande educadora Dona Maria de
Lourdes Fonseca. Foi nosso Secretário Municipal de Saúde e hoje é o Presidente da
Faenol. Quando foi falado o nome do Márcio para assumir a direção da Faenol, eu disse
para o prefeito que ele não poderia ter escolhido um nome melhor do que Márcio
Barbosa para dirigir a Faenol agora. A Faenol que cresceu muito, que com a política
pública, nós voltamos para a escola com muitos alunos para a rede pública, para
continuar o trabalho pedagógico nas escolas, ficando na Faenol a volta desses meninos
para fazerem o tratamento clínico. Esses meninos estão na rede pública e voltam
somente para receberem o tratamento clínico. Na frente da instituição um médico com
esse olhar que a Faenol tem agora, Nova Lima, hoje, está de parabéns de tê-lo como

17

Presidente da Faenol. E nós, Dr. Márcio, desejamos que o Senhor tenha um grande
sucesso como todos os outros presidentes tiveram, cada um no seu tempo, cada um com
as suas dificuldades e limitações, mas cada um no seu tempo fez o melhor que pode
porque fez com o coração. Quando a gente faz com o coração, não tem nada que dá
errado. Parabéns, Dr. Márcio, fico muito feliz em homenageá-lo. Além dos expresidentes, não podemos deixar de destacar o papel de Dr. Clóvis Lourenço Passos,
primeiro Diretor Clínico e mentor daquele trabalho. Ele teve uma dedicação muito
grande para com aquela entidade. Ele acreditou na visão do Dr. Sebastião Fabiano. Ele
abraçou a visão do Dr. Sebastião Fabiano, uma visão além do tempo. O Dr. Clóvis
abraçou com todo carinho, com toda disponibilidade e com todo conhecimento que lhe é
peculiar. Dr. Clóvis, nós devemos muito ao Senhor, ao seu trabalho, de hoje nós termos
na Fundação um trabalho clínico de primeira. O Senhor foi esse alicerce, a base. Por
isso, hoje estamos aqui reverenciando a sua pessoa. Patrícia Pilar Silva Oliveira,
Diretora da Escola Ana do Nascimento. A escola, hoje, integrando a rede municipal de
ensino. Mas se a escola não abraçasse a Faenol, se a Faenol não abraçasse a escola, nós
não teríamos esse resultado. Dr. Sebastião quando pensou na Fundação, quando
vislumbrou o resultado da Fundação foi porque existia uma escola, foi porque existiam
pessoas que precisavam de um tratamento especializado, um tratamento feito com amor,
e a escola foi o suporte para isso. E Patrícia trabalhou com carinho, com dedicação, com
muita disponibilidade, entregando muito da sua vida para aquela instituição. É por isso
que hoje, Patrícia, apesar que a escola é um ano mais velha que a Faenol, a escola tem
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trinta e um anos e a Faenol tem trinta, a Faenol surgiu por causa da escola; no ano
passado nós não tivemos tempo de homenagear os trinta anos da escola, então hoje
estamos homenageando a escola também, merecem o nosso reconhecimento, o nosso
carinho, os funcionários da Escola Ana do Nascimento que se encontram aqui hoje.
Luciana Flurucava Sá de Lima, pedagoga, pertence à Secretaria de Educação e foi
chamada para trabalhar dentro da política pública de educação inclusiva. Luciana
dedicou seu tempo, estudou, pesquisou e o resultado foi a implantação da política, foi a
Lei Promulgada em 2009, cujo resultado, hoje, nós temos aí. Um trabalho que você
dedicou, um trabalho que você buscou inspiração na Legislação Federal, no trabalho
desses gestores todos que estão aqui. Você, para mim, Luciana, foi fator primordial
nessa política pública. Por isso, com muito carinho, você sabe o tanto que eu gosto de
você, o tanto que eu reconheço o seu trabalho, que hoje nós estamos aqui te
homenageando. Senhor José Nativo dos Santos, funcionário. Você chega na Faenol a
qualquer hora do dia e você encontra José Nativo correndo para lá, correndo para cá,
resolvendo um problema, resolvendo outro e tudo o que você pergunta, José Nativo tem
uma resposta. Ele sabe da história da Faenol, é um funcionário dedicado. É
homenageando você, José Nativo, que nós estamos homenageando todos os
funcionários da Faenol. Você, para nós, representa aquilo que de melhor temos de
funcionários na Faenol. Pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua correria, por tudo
o que você faz na Faenol. Você, para mim, realmente merece esse nosso
reconhecimento. E assim como todos os gestores, vocês também, funcionários,

19

professores da escola têm importância fundamental na evolução da Fundação. João
Carlos, você para mim representa Dr. Sebastião vivo. Isso tudo que está acontecendo na
Faenol, seu pai vislumbrou. Tudo isso que acontece lá, tem as pegadas de Dr. Sebastião.
Só quem conheceu Dr. Sebastião, só quem viveu com Dr. Sebastião, sabe do que estou
falando. Um homem dedicado, político dedicado, político comprometido. Acho que
vocês da família de Dr. Sebastião têm que ter muito orgulho desse pai que vocês
tiveram. Porque nós, eu que não sou filha de Dr. Sebastião tenho o maior orgulho de ter
convivido com ele. Por isso que hoje nós temos que reverenciar Dr. Sebastião Fabiano
Dias. Parabéns João, fico muito feliz. Após oito anos à frente da Secretaria Municipal de
Educação, não poderia deixar de registrar a importância de um tripé que considero
essencial para o sucesso da instituição: a parceria pedagógica entre a Faenol, a Escola
Ana do Nascimento Souza (que hoje integra a rede municipal de ensino) e o Centro
Psicopedagógico (CPP). Esse é um verdadeiro exemplo de uma parceria de sucesso. E a
presença da Secretaria Municipal de Educação no dia a dia da Fundação se mostra
fundamental para esse reconhecimento que ultrapassa as montanhas de Nova Lima. Por
tudo isso, por esse trabalho maravilhoso que já dura 30 anos, não tenho dúvida em
afirmar: hoje a Faenol é exemplo na atenção às pessoas com necessidades educacionais
especiais no Estado de Minas Gerais. E mais que isso: é motivo de orgulho para os
cidadãos nova-limenses e da região. Parabéns Faenol. Parabéns Fundação de
Atendimento Especializado de Nova Lima. Parabéns gestores porque com o trabalho de
vocês, hoje, nós temos uma realidade diferente em Nova Lima. Nova Lima hoje é
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destaque no cenário, não só de Minas Gerais, mas do Brasil, na educação inclusiva. E
cada um de vocês, Binho, Bosco, Paulinho, Argemiro, Irma, representando nosso
saudoso Claudão, João Carlos, José Nativo, Patrícia, Maysa, Dr. Clóvis, Luciana e todos
vocês que estão aqui nessa noite merecem não só o nosso aplauso, mas a nossa eterna
gratidão. Nova Lima se orgulha de tê-los entre nós. Muito obrigada”. Em seguida, a
vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira entregou a Menção Honrosa ao Senhor
Márcio

Barbosa, Presidente da Faenol.

O Dr. Márcio

Barbosa registrou:

“Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, vereador Nélio
Aurélio, em seu nome cumprimento os componentes da Mesa e demais vereadores.
Queria cumprimentar em especial os ex-gestores da Fundação, os atuais gestores da
Fundação, nossos colaboradores, autoridades presentes, a imprensa, senhoras e
senhores. Queria realmente agradecer, em nome da Faenol, esse momento marcante que
os senhores vereadores nos oferecem. E queria também parabenizar pela iniciativa de,
em homenageando os trinta anos da Faenol, homenagear aqueles que foram gestores da
Fundação que de certa forma, como a Ângela colocou muito bem, contribuíram e muito
para essa evolução da nossa entidade hoje. Não tenho como deixar de citar, de falar do
precursor de tudo isso, da genialidade do Dr. Sebastião Fabiano que foi muito bem
colocado pela vereadora Maria Ângela Lima, evidentemente que ela já disse tudo sobre
a Fundação, queria destacar três projetos importantes que tiveram na Fundação e que
hoje fazem de Nova Lima talvez pioneira nessas iniciativas e exemplo, realmente, para
o Brasil. Uma ela citou muito bem aqui, o processo de inclusão que se fez e se faz, e
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hoje o Brasil discute inclusão. Nós estamos vendo aí as Apaes, devem ser motivo de
discussão tanto no Legislativo de Minas Gerais quanto no Congresso Nacional, de seu
futuro e nós já temos aqui uma experiência importante na questão da inclusão que
podemos apresentar para Minas Gerais. O segundo é o Nupi, o nosso núcleo que foi
citado pela Maria Ângela para a identificação precoce do recém-nascido até cinco anos
de vida. Hoje já temos parcerias importantes com as unidades de saúde, principalmente
com o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Hoje quando a criança nasce com alguma
possibilidade, identificado algum problema sindrômico ou prematuro, ela já é
referenciada para a instituição e as pessoas já recebem muito bem esta referência e o
nosso trabalho está sendo implementado mais nesse sentido. E destacar também a
clínica de reabilitação que a Maria Ângela colocou aqui, que desenvolveu muito,
reequipou, nós estamos agora criando o terceiro turno, estamos absorvendo também
nossos colaboradores que estavam cedidos em outras instituições, enfim estamos
implementando as ações dentro da clínica no sentido de ofertar, não só para aquelas
pessoas que tem problemas definitivos, mas também temporários, como dificuldade não
só de locomoção, mas de reabilitação física, de reabilitação intelectual, reabilitação
auditiva, nós vamos oferecer para toda Nova Lima. Queria destacar isso porque hoje o
Brasil vive esse momento. Há três, quatro anos atrás a presidenta Dilma, com o projeto
Viver sem Limites, ela começa a implantar esses centros especializados de reabilitação
no Brasil. E o estado de Minas Gerais começa a implantar o projeto Pipa que nada mais
é que o nosso Nupi, quer dizer, a nossa experiência, nós já temos implantado isso. Nem
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a nossa capital Belo Horizonte apresenta um projeto dessa ordem e nós podemos
realmente ser exemplo. Quando Ângela cita que o Dr. Sebastião Fabiano via antes do
seu tempo, essa era uma verdade. Quer dizer, há trinta anos ele já visualizava o que
Minas Gerais e o Brasil começam a ver hoje. Esse público, importante público com
deficiência física, intelectual, visual, auditiva que o governo começa a implantar esse
CER – Centro de Especialidades de Reabilitação, nós já estamos fazendo há muito
tempo, temos também uma experiência para Minas, para o Brasil. Nesse sentido nós
estamos implementando ações importantes, a questão da acessibilidade, acho que a
gente tem que falar o tempo todo, e não é só lá, é nossa cidade, nós temos que correr
atrás. Estamos com o projeto para que todos os nossos usuários, sejam eles cadeirantes,
sejam eles com dificuldades auditivas, visuais, possam utilizar a piscina, a quadra, o
parquinho. Estamos implementando também ações para divulgar o nome da instituição.
A Universidade Federal de Minas Gerais esteve conosco, está escrevendo um livro sobre
saúde mental, um capítulo vai ser escrito pelos nossos alunos, a capa vai ser desenhada
pelos nossos alunos, a história da Faenol vai ser contada nesse livro que vai ser
divulgado para toda Minas Gerais. Amanhã, no Salão do Livro, que está acontecendo na
Serraria Souza Pinto, o Gustavo irá levar a Faenol para apresentar para Minas Gerais. E
fomos convidados para o dia vinte e três de setembro estar na Assembleia Legislativa,
onde vai haver uma grande discussão sobre os direitos da pessoa com deficiência.
Fomos convidados para estar presentes, fazendo essa discussão e levando a nossa
experiência. Acredito que toda essa história bonita da Faenol nesses trinta anos, estamos

23

podendo agora vislumbrar mais trinta anos de prosperidade. O prefeito hoje nos
apresenta uma proposta da possibilidade de uma parceria público-privada para que as
instituições públicas possam também coparticipar da instituição para que ela não fique
apenas a nível de recursos do governo municipal, mas que também a iniciativa privada
possa participar. E esses projetos, tanto do Pipa quanto do CER, do Governo Federal e
Estadual, nós também nos credenciamos para que possamos ter também recursos
estaduais e federais na instituição para que a gente possa, então, espelhando nesses trinta
anos, com essa visão de futuro que o Dr. Sebastião teve lá atrás, possamos ter também
essa visão de futuro agora para mais trinta anos de prosperidade. Eu não vou estar aqui,
espero estar lá junto com o Dr. Sebastião, mas tenho certeza de que vou poder estar
contribuindo para isso. Muito obrigado”. Na sequencia, o vereador Fausto Niquini
Ferreira entregou a homenagem de honra ao Dr. João Carlos, representando o saudoso
Dr. Sebastião Fabiano Dias, fundador da Faenol e ex-prefeito. O vereador José Guedes
entregou a homenagem de honra à Sra. Irma da Conceição Cota Couto, representando o
saudoso Cláudio Alberto Pires Couto. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio entregou a
homenagem de honra ao Senhor Argemiro Diório, ex-Presidente da Faenol. O vereador
Leci Alves Campos entregou a homenagem de honra ao Senhor Álvaro Aloysio Pessoa,
ex-Presidente da Faenol. O Senhor Presidente entregou a homenagem de honra à Sra.
Maysa Gomes, ex-Presidente da Faenol. O vereador Gilson Antônio Marques entregou a
homenagem de honra ao Senhor Paulo Henrique Damasceno dos Santos, ex-Presidente
da Faenol. O vereador André Luiz Vieira da Silva entregou a homenagem de honra ao
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Dr. Clóvis Lourenço Passos, ex-Diretor Clínico da Faenol. O vereador José Guedes
entregou a homenagem de honra ao Senhor Bosco Felipe da Rocha, ex-Presidente da
Faenol. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira entregou a homenagem de honra à
Sra. Luciana Flurucava Sá de Lima. O vereador Fausto Niquini Ferreira entregou a
homenagem de honra à Diretora da Escola Ana do Nascimento Souza, Sra. Patrícia Pilar
Silva Oliveira. O vereador Silvânio Aguiar Silva entregou a homenagem de honra ao exvereador e funcionário da Faenol, Sr. José Nativo dos Santos. O Senhor Presidente
entregou a homenagem de honra ao Presidente da Faenol, Dr. Márcio Barbosa.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunicou que o vereador Gilson Antônio Marques
estava inscrito no Grande Expediente e solicitou fosse lida a homenagem dele à Nossa
Senhora do Pilar: “Nesta quinta-feira próxima, quinze de agosto, vamos comemorar o
dia da Padroeira de Nova Lima, Nossa Senhora do Pilar, se Deus assim nos permitir.
Faço publicamente minha saudação à nossa amorosa e protetora mãe. Peço que
interceda a Deus para que conduza esta Casa à sabedoria para legislar, com competência
e humildade, a serviço do povo de Nova Lima. Aproveito a oportunidade para
parabenizar os festeiros e o Padre José Marcilon pela realização dessa bela festa, em
especial pela manifestação de fé. Muito obrigado. Gilson Marques”. O vereador José
Guedes registrou: “Quero parabenizar todos os ex-presidentes e o atual Presidente. Não
posso deixar de reconhecer o trabalho e o carinho de todos os funcionários da Faenol
com aquelas crianças que muito necessitam de apoio. Posso dizer de pé que sou um dos
poucos que fui à inauguração daquela escola. Ana do Nascimento foi minha vizinha,
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mãe de dois filhos que eram especiais. Ana do Nascimento vivia vinte e quatro horas
cuidando de seus filhos com o maior carinho. Doutor Sebastião foi o grande criador da
Faenol. Sebastião foi um grande amigo meu e da minha família. Ajudou a minha família
o tempo todo com consultas gratuitas e remédios. Sebastião foi um grande prefeito com
poucos recursos financeiros. Foi um grande administrador, foi o prefeito do social. Com
pequenas arrecadações, Sebastião inovava constantemente. Foi Dr. Sebastião quem me
lançou na política e eu jamais o decepcionei. Obrigado a seu filho, João Carlos, por ter
cuidado de mim na hora em que mais necessitei, tive um problema de saúde e ele me
deu força, me deu coragem e estou novamente inteiro para lutar pela nossa querida Nova
Lima. Sebastião foi o homem mais caridoso que conheci nessa cidade, Sebastião
realmente cuidava dos pobres. Morreu, coitado, morreu pobre porque foi um homem
honesto, foi um prefeito honesto. Retirava do seu bolso, quantas vezes, eu posso dizer
isso de cadeira porque fui amigo dele, pertinho dele, no dia-a-dia. Dava consulta
gratuita, a pessoa não tinha dinheiro, ele enfiava a mão no bolso e falava ‘compra o
remédio’ porque a pessoa não tinha condições de comprar os remédios. A sua família,
João Carlos, é realmente como a Ângela disse, uma família maravilhosa e prestigiada
em Nova Lima nos quatro cantos da cidade, uma família de respeito. Seu pai foi um dos
maiores homens do Brasil”. O vereador Leci Alves Campos registrou: “Eu não poderia
deixar passar em branco os meus cumprimentos a todos aqueles que fizeram e fazem
esse trabalho excepcional. Dr. Márcio, Binho, Bosco, Paulinho, Argemiro, Ilma, Nativo,
Espirro, ex-vereador desta Casa, Patrícia, nossa socióloga e educadora Maysa, Luciana.
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Gostaria de cumprimentar na plateia pessoas que fizeram e fazem um trabalho
maravilhoso como a Gissélia, foi uma grande diretora, como o psicólogo Evandro, a
psicóloga Arilza, psicólogo Gustavo, o Elcinho e todos aqueles que fazem esse trabalho
excepcional. Ouvi do meu sogro, quando ele dizia que na escola Ana do Nascimento, na
Faenol, na sua escola, tinha um diretor que fazia questão de fazer a supervisão dos
estágios das professoras que ali iam ministrar aulas para os alunos especiais, é o Dr.
Clóvis. Dr. Clóvis pessoalmente assistia às aulas das candidatas ao magistério da escola
especial. Podemos ver esse trabalho excepcional desse diretor técnico. Encerro fazendo
uma homenagem ao Dr. Clóvis”. O vereador Silvânio Aguiar Silva registrou: “Senhor
Presidente, senhores vereadores, público presente. Quero parabenizar a ação da
vereadora Ângela Lima, mais uma vez acho que ela foi muito assertiva ao estarmos hoje
homenageando a Faenol. E ao homenagear a Faenol a gente percebe, cada vez mais, o
nome de alguém que não está entre nós, mas que vem à tona o tempo todo: Dr.
Sebastião Fabiano. Dr. Sebastião, eu era menino e ele tinha um grupo de casais, um
Fusquinha vermelho, era aquela figura assim meio folclórica, com todo o respeito. E ele
vivia, toda quarta-feira ele circulava. Quando o José Guedes falou do Dr. Sebastião me
emociona muito porque, realmente, Dr. Sebastião era o prefeito dos pobres, o prefeito
das pessoas mais carentes, acho que hoje ele deve estar muito feliz no lugar em que
estiver por estar vendo o filho realizado, por estar vendo o fruto que é a Faenol para
Nova Lima hoje. Nova Lima tem algumas referências, outro dia nós fizemos uma
homenagem à Apac e, com toda certeza, a Faenol também é referência para o Brasil
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inteiro de atendimento e de respeito às pessoas, não só às pessoas carentes, mas
principalmente para os portadores de necessidades especiais. Esse nome já mudou várias
vezes, mas acho que ainda cabe ‘portadores de necessidades especiais’. O Leci já
corrigiu aqui, a gente não tinha falado o nome da Gissélia, da Maria Alvarenga. Quero
com isso homenagear todos os funcionários da Faenol, em nome da Câmara, em meu
nome, agradecer a todos os profissionais que fazem da Faenol essa realidade no
município de Nova Lima. São as minhas palavras de gratidão a todos vocês,
principalmente ao filho do Dr. Sebastião Fabiano. Eu estava conversando com o Dr.
Márcio agora, veio na minha cabeça várias coisas daquele grupo de casais, parece
pouco, mas era uma coisa religiosa, ia na casa das pessoas. Quer dizer, um médico ia
nas casas das pessoas, lia um trecho do Evangelho, fazia ali um comentário, uma
vivência, mas isso não me sai da cabeça e tenho certeza de que muito do que tenho hoje
de educação e de religiosidade veio do respeito que eu tinha por aquele médico que
estava entrando na casa de um filho de um mineiro da Mina de Morro Velho que tinha
pouco, mas ele entrava na casa da gente, e no dia em que a reunião era em casas fora da
região do Bela Fama ele ainda punha a gente dentro do Fusquinha dele e levava. Fico
muito grato por Deus me dar a oportunidade de estar aqui hoje fazendo essa homenagem
à Faenol e lembrando com tanta alegria do nome do Dr. Sebastião Fabiano”. O vereador
Leci Alves Campos registrou: “Estou vendo aqui o Egon Karklin que também foi
presidente da Faenol, registro os cumprimentos a Egon Karklin, cumprimento o Tenente
Bruno que está na plateia. Gostaria de encerrar, falando um pouco do Dr. Sebastião, o
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idealizador da Faenol. Pai daquele que cuida do meu coração e está evitando que eu
tenha a pressão tão alta. Estou seguindo direitinho o tratamento. Gostaria de
cumprimentar a Andreia que é a filha do Dr. Sebastião, está aqui presente na plateia,
seja bem-vinda à nossa cidade novamente, parece que você estava um pouco sumida da
nossa cidade. Gostaria de registrar, João Carlos e Andreia, que esta Casa, há mais ou
menos sessenta dias, aprovou um requerimento fazendo uma homenagem ao Dr.
Sebastião, denominando a nossa Policlínica Municipal como a Policlínica Dr. Sebastião
Fabiano Dias. Nós estaremos agora providenciando um projeto de lei para que seja
tramitado nas comissões e aprovado por esta Casa, já adianto e peço os votos aos nobres
edis e, por sua vez, vamos reiterar ao nosso prefeito que faça a sanção da lei
denominando a nossa Policlínica como Policlínica Dr. Sebastião Fabiano Dias, a
homenagem desta Casa”. O vereador André Luiz Vieira da Silva registrou: “Senhor
Presidente, público presente, boa noite. Doutor Márcio, pelo qual cumprimento todos os
ex-presidentes da Faenol. Queria parabenizar a vereadora Ângela Lima pela brilhante
homenagem. Dentre os ex-presidentes, temos um líder escoteiro; e o maior líder
escotista, Baden Powell, ele ensina que nós devemos praticar uma boa ação por dia, pelo
menos. Todo escoteiro aprende, Senhor Presidente, a praticar uma boa ação por dia.
Entendo que as pessoas que tem em casa, no seu seio, um familiar especial, bem como
as pessoas que trabalham no seu dia-a-dia com pessoas especiais, são pessoas que não
ficam um dia sem praticar uma boa ação porque cuidar de pessoas especiais é praticar
boa ação constantemente. Vocês estão de parabéns, que Deus abençoe vocês, parabéns
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vereadora Ângela Lima”. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio registrou: “Boa noite
público presente, Senhor Presidente, Dr. Márcio, Presidente da Faenol. Nesses trinta
anos da Faenol, não poderia deixar de falar. Primeiro porque a homenageada foi a minha
primeira professora, a diretora da escola, a Patrícia. Tem outra pessoa especial entre os
homenageados que é o Argemiro. Eu vendia coxinha e foi ele juntamente com o irmão
dele que me levaram para a Madeireira Jequeriense. Quando a vereadora Ângela Lima
fala da Madeireira, eu acompanhei o trabalho do Argemiro na Faenol. Como office-boy
dele, eu pude acompanhar e vi de perto o que esse homem fazia para a Faenol. Ele tirava
dinheiro do bolso dele para pagar as coisas porque não tinham condições na época,
cheque dele, e eu presenciando isso. Quero parabenizar todos os homenageados, os
funcionários, os alunos. Outra coisa especial, eu fui motorista dos alunos. Vi o carinho
dos professores, o que é fundamental. Quero parabenizar os professores que estão ali no
dia-a-dia da Faenol. Quero registrar que não sejam apenas trinta anos, mas muitos anos
e que a Faenol cresça. Que o Dr. Sebastião seja sempre lembrado em nossos corações,
não só na Faenol, mas em toda Nova Lima porque ele tem um pedacinho em toda Nova
Lima. Muito obrigado, boa noite e parabéns pelos trinta anos da Faenol”. O vereador
Fausto Niquini Ferreira registrou: “Boa noite Senhor Presidente, nobres vereadores,
homenageados, público que compõe as nossas galerias. Hoje eu estou muito feliz de
saber que tem um jequeriense que muito contribuiu para a história da Faenol, o meu
amigo Argemiro. E é bom saber que os jequerienses amam e são capazes de fazer muito
por esta cidade. Meu amigo João Carlos, nos quatro cantos que ando nessa cidade, só
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vejo falar do seu pai isso que você ouviu aqui hoje. Infelizmente não conheci seu pai,
mas pelo o que vejo falar, tenho certeza de que foi uma pessoa realmente inigualável e
você está indo pelo mesmo caminho. Gostaria de parabenizar a Faenol pelos seus trinta
anos. Outro dia em uma visita lá, até convidei o Dr. Márcio para que traga a Faenol, faça
uma exposição para nós, aqui na Câmara, o que é a Faenol, os trabalhos que são
realizados com as pessoas deficientes. Não preciso nem de falar porque o que fosse falar
aqui com relação aos trabalhos prestados estaria apenas ratificando o que foi muito bem
dito pela vereadora Ângela Lima. Gostaria de parabenizar todos os funcionários que
contribuíram e contribuem para o bom exemplo que é a escola Faenol. Dr. Márcio, está
aqui o convite em aberto para que o Senhor venha com seu grupo fazer para nós essa
exposição. Parabéns Faenol pelos seus trinta anos”. A vereadora Maria Ângela Dias
Lima Pereira registrou: “Eu gostaria de agradecer à equipe de Comunicação da Câmara
Municipal pelo trabalho que eles vêm realizando aqui na Câmara Municipal. Toda
equipe da Comunicação merece o nosso respeito, merece o nosso carinho, merece a
nossa admiração por causa da dedicação com que eles estão fazendo esse trabalho aqui
na Câmara Municipal de Nova Lima. O Senhor Presidente está de parabéns por essa
equipe de comunicação tão importante. E dizer que nós vamos levar, pessoalmente, a
placa de homenagem ao Egon que não está aqui nesta noite, mas nós vamos fazer
questão de levar pessoalmente para ele a placa e a nossa homenagem”. O Senhor
Presidente afirmou que todos os vereadores agradecem à Comunicação da Casa pelo
belo trabalho que vem desempenhando. O vereador Gilson Antônio Marques registrou:
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“Boa noite a todos. Quero dizer a todo esse povo que foi homenageado hoje que não
considere essa homenagem como um presente para a Faenol e sim como uma dívida que
temos com essa instituição que tanto tem dado à esta cidade e às famílias nova-limenses.
Quero parabenizar a todos, sem exceção, desde o auxiliar de serviços gerais até o último
presidente. Falar do Dr. Sebastião é difícil, pois não há palavras para expressar tamanha
bondade deste ser. Muito obrigado”. O Plenário, consultado pelo Senhor Presidente,
prorrogou a reunião por cinco minutos. O Senhor Presidente registrou: “Queria
agradecer e parabenizar a vereadora Ângela Lima pelo belo requerimento de
homenagem à Faenol e a todos os seus ex-presidentes, presidente, enfim, todas as
pessoas que contribuíram para essa instituição chegar onde chegou. Agradecer todas as
senhoras e aos senhores que estão no Plenário, funcionários da Faenol que aqui vieram.
Sou o único que tem que falar muito pouco porque não sou de Nova Lima, mas sei da
importância dessa instituição. Vivo há vinte e dois anos aqui, dezesseis anos na política
e não tem como não falar do Dr. Sebastião Fabiano porque rodando na política pelos
quatro cantos de Nova Lima, a gente conversa, comunica e as pessoas vão contando a
história do Dr. Sebastião Fabiano. Hoje queria até fazer uma homenagem aqui a seu
representante, seu filho, sei que tem outras pessoas da família aí. Dr. Sebastião Fabiano
foi, como já disserem alguns vereadores, o marco da Faenol. Ele que a fez e todos nós
estamos felizes com isso. Eu muito mais porque não participei de nada e estou aqui
parabenizando

as

pessoas

que

participaram,

praticamente

estou

aplaudindo

merecidamente. O Dr. Sebastião Fabiano, nos lugares que eu passo, tem um vereador,
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não me lembro qual, falou que ele era muito caridoso e outro falou que a cada dia a
gente sai de casa para fazer uma bondade. Na verdade, o Dr. Sebastião Fabiano tem
todos esses requisitos e fazia muito mais. Às vezes fico me perguntando como é que um
homem daquele, médico, estudou, formou, naquela época ser médico era uma coisa
fabulosa, e ele era tão simples e humilde. Como é que um homem desses formou e teve
a simplicidade dele, político nato, chegou onde chegou. Tanto é que nós tivemos
exemplo, Paulo Damasceno é do PMDB, tivemos praticamente vinte e nove anos sem
ter um prefeito do PMDB em Nova Lima. Parabéns para ele, para seu pai. Eu me lembro
de que as pessoas comentam comigo na cidade e eu vou perguntando, o maior benefício
para mim é saber que a pessoa foi boa, isso enriquece a minha alma porque eu me
considero uma pessoa boa, eu procuro fazer o bem em todos os cantos que eu passo. O
Dr. Sebastião Fabiano é o maior exemplo de vida que uma família pode ter. Eu rodei
essa cidade toda, nunca vi uma pessoa falar mal dele. Parabéns à Faenol, a todos vocês e
ao Dr. Sebastião Fabiano”. O Doutor João Carlos, filho do Doutor Sebastião Fabiano
Dias registrou: “Eu gostaria de agradecer à vereadora Ângela Lima, a todos os
vereadores, a todos os presidentes, funcionários, colaboradores, são os construtores
dessa realidade, a todos os nova-limenses. Mas acho que cabe a mim apenas confirmar
essa história bastante longa de Doutor Sebastião Fabiano em Nova Lima e o que eu
aprendi com ele, em síntese, é muito difícil descrever pessoas, especialmente as pessoas
que tem um peso muito grande na vida da gente. Eu era, além de filho, um grande amigo
do Tião e o que eu aprendi com ele foi tolerância. Ele era tolerância, tolerância,
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tolerância e um homem muito silencioso. Dentre todas as passagens políticas, da
vivência e sofrimento político muitas vezes, ele foi caçado pelo Regime Militar, pelo AI
5, para os que não sabem, em 1968. E ele era muito engraçado porque contava com uma
destreza. Aqueles momentos com Juscelino Kubitschek, ele recebeu Juscelino do exílio
em Juiz de Fora, ele era secretário geral do MDB e era Deputado Estadual. E naquela
época Juscelino tinha chegado ao Rio e a imprensa em cima do ex-presidente, ele era
um homem muito querido. E quem foi receber o Juscelino em Juiz de Fora, em Minas,
foi o Tião Fabiano e o Sílvio Menicucci que também era médico, Deputado, de Lavras,
os dois eram secretários do MDB e foram receber o Juscelino em Juiz de Fora. Foi,
inclusive, o motivo da cassação de ambos pelo AI 5. O que me lembro dele são
exatamente essas passagens históricas muito interessantes, mas ele não dava
importância para isso. Ele dava importância, realmente, para Nova Lima. E se eu
pudesse fazer uma síntese do Tião, era um cara enlouquecidamente apaixonado pela
existência humana, pela simplicidade e pela causa dos menores e dos pobres. Esta
homenagem que se faz hoje, acho que tem que ser estendida a todos os diretores, os que
estão aqui, os que não estão mais, mas eu tenho certeza de que estão celebrando junto
com ele lá. Essa é uma homenagem à Nova Lima, essas pessoas que fizeram a diferença
e tem feito ao longo desses trinta anos. Meus parabéns. Isso orgulha muito o Tião onde
ele estiver e a todos nós nova-limenses. Parabéns de coração. Muito obrigado”. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a
proteção de Deus, declarou encerrada a reunião.________________________________

