Ata dos trabalhos da Reunião Solene da Câmara Municipal de Nova Lima. No dia dez
de maio de dois mil e dezoito, às vinte horas e quinze minutos, reuniu-se a Câmara em
sua Sede para entrega de Título de Cidadania Honorária. Foi comunicado: “a Câmara
Municipal de Nova Lima reúne-se, nesta data, em caráter solene, para entrega de Título
de Cidadania Honorária ao Padre Alexandre Fernandes. Essa homenagem é concedida a
cidadãos que prestaram ou prestam serviços de caráter relevante à municipalidade novalimense e demonstra o reconhecimento da comunidade ao cidadão pela contribuição ao
crescimento e desenvolvimento do município”. Iniciando a solenidade, foram
convidados para compor a Mesa: o Excelentíssimo Vereador Vice-Presidente da
Câmara, Álvaro Azevedo, presidindo os trabalhos desta sessão; o homenageado da
noite, Padre Alexandre Fernandes; o Padre Arnaldo Cézar de Carvalho, Vigário
Paroquial da Paróquia Nossa Senhora Rainha. Foram registradas e agradecidas algumas
presenças. Foi executado o Hino Nacional. Logo após, o Senhor Presidente anunciou:
“senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome do povo novalimense, declaro aberta esta Sessão Solene. A Câmara Municipal de Nova Lima reúnese, nesta data, em caráter solene, para a entrega de Título de Cidadania Honorária ao
Padre Alexandre Fernandes pelos relevantes serviços prestados ao Município de Nova
Lima”. O Senhor Presidente proferiu leitura de uma correspondência recebida: “Ofício
125/18. Nova Lima, 10 de maio de 2018. Aos ilustres senhores. Impossibilitado de
comparecer à Solenidade de entrega de Título de Cidadania Honorária ao Padre
Alexandre Fernandes, agradeço a gentileza do honroso convite e, na oportunidade,
cumprimento-o pela justa homenagem em reconhecimento aos relevantes serviços
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prestados ao município de Nova Lima. Atenciosamente, vereador José Geraldo Guedes,
Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima”. Senhor Presidente: “ainda utilizando
da fala, eu quero desejar boas vindas a todos aqui pressentes nesta noite, agradecer
desde já à equipe Cerimonial da Comunicação da Casa por proporcionar que esse
evento se tornasse possível, tanto assim a minha equipe também, que aqui se faz
presente, ao Fernando pela disponibilidade em nos auxiliar aqui como Mestre de
Cerimônia dessa noite. Mas mais importante do que toda essa fala introdutória, eu já
havia comentado com o Padre Alexandre e acredito que esse seja o motivo de dupla
honra. Na Legislatura passada houve aqui a apresentação da concessão do mesmo Título
de Cidadania Honorária ao Padre Alexandre, naquela ocasião apresentada pelo vereador
Nélio Aurélio. Eu não era vereador àquela época, esse é o meu primeiro mandato, fiz
como primeira oportunidade de conceder esse título a alguém, não encontrei em outra
pessoa que não o Padre Alexandre, essa oportunidade de conceder o Título de Cidadania
Honorária. Fiz a apresentação do projeto, passou por todas as comissões da Casa, todos
os vereadores em unanimidade aprovaram a concessão do título, portanto, nem o
vereador Nélio, nem eu temos a culpa de conceder duplamente esse título. Eu fiz o
convite ao vereador, e ele está aqui representado pela sua esposa, para fazermos juntos a
entrega desse título, porque não só meu, mas também o mérito do vereador Nélio na
entrega dessa concessão para o Padre Alexandre. Então, no momento oportuno, que o
Mestre de Cerimônia nos convidar, eu gostaria de convidá-la também para participar da
entrega do título, representando aqui o seu esposo, o ex-vereador Nélio Aurélio”. Em
seguida, foi ressaltado: “a presente proposição visa reconhecer os relevantes serviços
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prestados pelo Padre Alexandre Fernandes de Oliveira à comunidade cristã de Nova
Lima. Natural de Abre Campo, interior de Minas Gerais, Bacharel Licenciado em
História pela PUC-Minas e Teologia pelo Instituto São Tomás de Aquino. Foi ordenado
Sacerdote Católico em 1994 e, há dezenove anos, administra a Paróquia Nossa Senhora
Rainha, no Bairro Belvedere, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Exerceu ainda os
trabalhos de Capelão do Hospital Biocor, de Assessor Pastoral do Colégio Magnum
Agostiniano e de Professor de História do Cristianismo na PUC-Minas. Foi ViceChanceler da Arquidiocese de Belo Horizonte por três anos, de 2005 a 2007. No
começo do seu ministério na Paróquia Nossa Senhora Rainha, em 1998, a igreja contava
com apenas vinte fiéis nas missas, um espaço inacabado para as celebrações e um salão
paroquial. Hoje, como exemplo de inovação e pioneirismo na administração realizada
por Padre Alexandre Fernandes, a paróquia recebe cerca de sete mil fiéis para as
celebrações e atividades do fim de semana. O religioso também tem seu trabalho
reconhecido pelo incentivo à formação de novas pastorais, além da iniciativa para a
realização de obras sociais em diversos locais da região metropolitana de Belo
Horizonte, sobretudo nos Aglomerados Santa Lúcia e Serra - comunidades próximas ao
Bairro Belvedere. Padre Alexandre é ainda responsável pelo ambulatório médico da
paróquia, que atualmente contabiliza dezesseis mil pessoas carentes atendidas em
diversas especialidades médicas (Cardiologia, Clínica Médica, Dermatologia,
Endocrinologia,

Ginecologia,

Neurologia,

Nutrição,

Oftalmologia,

Ortopedia,

Otorrinolaringologia, Psicologia e Urologia) e odontológicas. O espaço também oferece
distribuição gratuita dos medicamentos prescritos nas consultas. Grande incentivador e
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apoiador da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC), em 2014
coordenou a implantação do curso de inclusão digital na APAC-Nova Lima e, nesse
mesmo espaço, durante a entrega de certificados para os recuperandos, revelou o sonho
de implantar uma fábrica de Hóstias em um presídio, sonho realizado em 2017, com a
instalação de uma unidade produtiva na APAC-Nova Lima, que vai gerar renda para os
recuperandos, para a APAC e ainda colaborar com projetos sociais que visam a
promoção da dignidade humana. Ainda em 2014, Padre Alexandre esteve à frente da
inauguração da Comunidade Bom Jesus do Vale, que fica no Vale do Sereno, em Nova
Lima. A igreja, que já se consolidou como um local de fé, oração, comunhão e
confraternização, surgiu em função do crescimento populacional da região e da
preocupação com a mobilidade das pessoas que ali residem. A Bom Jesus do Vale conta
atualmente com uma grande equipe de voluntários que se dedicam com muito carinho
ao crescimento e à construção da ‘Igreja Viva’, para que a palavra de Deus possa ser
partilhada com um número cada vez maior de pessoas. O espaço recebe hoje missas e
eventos diversos realizados pela Paróquia Nossa Senhora. Enfim, consciente de sua
missão evangelizadora, Padre Alexandre Fernandes mantém um trabalho de
comunicação que cada vez mais se torna referência no país. O trabalho é realizado na
paróquia por profissionais que se empenham na produção de novos conteúdos e na
evangelização através da TV, rádio, redes sociais e impresso. Atualmente, a produtora
da Paróquia Nossa Senhora Rainha mantém parceria com as principais emissoras
católicas do país, como TV Canção Nova, TV Aparecida, TV Evangelizar e TV
Horizonte, para a distribuição de conteúdo exclusivo midiático. São programas, peças
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publicitárias, material informativo e campanhas que revelam o perfil inovador e
visionário do sacerdote. Todo trabalho desenvolvido por Padre Alexandre Fernandes
encontra a bênção e estima do Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom
Walmor Oliveira de Azevedo, bem como de seus Bispos auxiliares, com os quais
Alexandre mantém estreitos vínculos de amizade”. Na sequência, o vereador Álvaro
Alonso Perez Morais de Azevedo procedeu à homenagem e entregou o Título de
Cidadania Honorária ao Padre Alexandre Fernandes. Foi informado que a placa contém
os seguintes dizeres: “A Câmara Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por
seus representantes legais, outorga o Título de Cidadania Honorária ao Senhor Padre
Alexandre Fernandes, por meio do Decreto Legislativo nº 354, de 05 de dezembro de
2017, como forma de reconhecimento público pelos relevantes serviços prestados ao
Município”. Logo após, a senhora Cida Miranda, em nome da comunidade Bom Jesus
do Vale, prestou uma homenagem ao Padre Alexandre Fernandes e proferiu leitura da
placa: “Padre Alexandre, homenagem é um mérito para pessoas especiais. Agradecemos
a Deus por Ele abençoar os teus sonhos, pois ao se concretizarem, tornam-se caminho
para toda uma comunidade. Com gratidão, comunidade Bom Jesus do Vale”. O Padre
Alexandre Fernandes realizou pronunciamento agradecendo a concessão do Título de
Cidadania Honorária e as homenagens. O Excelentíssimo Prefeito de Nova Lima, Vítor
Penido de Barros, e o Deputado Federal Fábio Ramalho, Vice-Presidente da Câmara,
foram convidados para compor a Mesa. Fizeram uso da palavra o Excelentíssimo
Prefeito de Nova Lima, Vítor Penido de Barros, e o Deputado Federal Fábio Ramalho.
Em seguida, o Coral Madrigal Liberatus, formado pelos recuperandos da APAC, sob a
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regência do Maestro Leandro Dantas, realizou apresentação musical. Logo após, o
Senhor Ricardo Alves, Presidente da APAC, realizou pronunciamento. Finalizando os
trabalhos, o Senhor Presidente realizou pronunciamento e, em seguida, anunciou:
“agradecemos a todos os presentes, autoridades, familiares e amigos que nos honraram
com as suas presenças nesta sessão solene. Muito obrigado e, sob a proteção de Deus,
declaramos encerrada esta reunião”._________________________________________

