
Prefeito e Vice-governador entregam Comenda Chico Xavier 
 

Aconteceu no Anfiteatro do Centro Administrativo nesta sexta feira, 25 
de março, a entrega da Comenda da Paz Chico Xavier. A medalha foi instituída 
em 1999 por, Lei estadual, e é uma homenagem a pessoas físicas e jurídicas 
que se destacam na promoção do bem comum e na construção da paz 

O vice-governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho presidiu a 
solenidade. Em seu discurso, destacou a grandiosidade de Chico Xavier, e 
falou sobre o crescimento econômico que parecia impossível e hoje é realidade 
para os brasileiros.  

“No momento em que esse milagre ocorre, nos descobrimos muitos, 
capazes de fazer o impossível,” acrescentou o vice-governador. 

Já o prefeito de Uberaba, Anderson Adauto, lembrou de outras 
homenagens a Chico Xavier, como o trecho da BR-050 entre Uberaba e 
Uberlândia, que leva o nome do médium.  

“Não estamos medindo esforços para alavancar mais uma etapa da 
construção do Memorial Chico Xavier, no Parque das Américas, bairro onde 
sempre viveu em Uberaba.” Anderson Adauto ainda anunciou a construção de 
um busto de Chico Xavier na entrada da cidade que dá acesso ao Memorial e 
ao Centro Espírita Casa Prece. 

 (Confira a íntegra do Pronunciamento do Prefeito Anderson Adauto)  
 

 
Homenageados com a Comenda da Paz Chico Xavier 
 
Arnaldo Rocha, Senhor  
Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central - Hospital Dr. Helio 
Angotti  
Casa de Auxilio e Fraternidade Olhos da Luz  
Celia Maria dos Santos Pereira, Senhora  
Geraldo Lemos Neto, Empresário  
Maria de Lourdes da Costa, Médica  
Marlene Rossi Severino Nobre, Médica  
Olavo Machado Junior, Empresário  
Paulo Hugo Morais Sobrinho, Compositor  
Tomaz de Andrade Nogueira, Professor  
Wilson Chaves, Professor “in memoriam” 
 

Os homenageados foram escolhidos pelo Comitê Permanente da 
Comenda, formado por onze entidades e órgãos públicos, entre os quais a 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a Prefeitura de Uberaba. 
 


