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PROJETO DE LEI Nº 2337/2022 

 

Dispõe sobre a denominação do Centro de 

Imagem e Diagnóstico localizado na Autarquia 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 

 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, 

APROVA: 

 

Art. 1º. O Centro de Imagem e Diagnóstico, localizado nas dependências da Autarquia 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, passa a denominar-se “CENTRO DE IMAGEM 

E DIAGNÓSTICO PADRE JOSÉ VICENTE GUEDES – PADRE GUEDES”.  

 

Parágrafo Único. Mesmo com a expansão ou modificação do serviço de Imagem e 

Diagnóstico, será mantida a denominação “CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO 

PADRE JOSÉ VICENTE GUEDES – PADRE GUEDES”, não podendo assim ter 

nomenclatura diferente desta. 

 

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

 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 08 de julho de 2022. 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 
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MENSAGEM À CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

Senhor Presidente,  

 

Senhores Vereadores, e 

 

Senhora Vereadora.  

 

 

Encaminhamos a Vossa Excelência o projeto de lei, que “Dispõe sobre denominação do 

Centro de Imagem e Diagnóstico localizado na Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de 

Carandaí”.  

A proposta de nomear o Centro de Imagem e Diagnóstico, como “CENTRO DE IMAGEM 

E DIAGNÓSTICO PADRE JOSÉ VICENTE GUEDES – PADRE GUEDES”, pretende 

fazer uma justa homenagem a um filho desta terra, que doou toda a sua vida ao próximo. 

Padre José Vicente Guedes, nasceu no dia 19 de julho de 1934, na cidade de Senhora 

dos Remédios MG. Primeiro filho do casal Hilário Thomé Guedes e Minervina Guedes de 

Jesus. Viveu sua infância junto de seus pais e de seus irmãos: Sebastião, Maria 

Agostinha e Maria do Carmo, no povoado do Couto no Município de Senhora dos 

Remédios. 

Fez seus estudos de Filosofia e Teologia no Seminário Arquidiocesano de Mariana, 

sendo Ordenado Sacerdote, por Dom Oscar de Oliveira no dia 08 de julho de 1976 em 

sua terra natal, Senhora dos Remédios. 

Após sua Ordenação Presbiteral trabalhou nas seguintes paróquias: 

• Paróquia de São Sebastião – Município de Ponte Nova; 

• Paróquia de Sant’Ana – Município do Jequeri; 

• Paróquia de Nossa Senhora do Amparo – Município de Amparo do Serra; 

• Paróquia de Nossa Senhora das Dores – Município de Capela Nova; 

• Paróquia de Nossa Senhora da Piedade – Município de Rio Espera; 

• Paróquia de Nossa Senhora do Rosário – Município de Brás Pires e, 

• Paróquia de Sant’Ana – Município de Carandaí. 

Chegou a Carandaí no ano de 1994, para auxiliar o Monsenhor José dos Reis Alvim (já 

em idade avançada) nos trabalhos da Paróquia. Sendo muito querido e respeitado pelo 

povo carandaiense. 

Quantos de nós nos lembramos dele, andando pelas ruas da nossa Cidade, com seus 

passos pausados, mas firmes, e sempre desejando “saúde” a todos que encontrava pelo 

caminho. Sempre tinha uma atenção especial com o enfermo e o idoso, estando sempre 

disponível para atender um pedido de atendimento domiciliar. 

Essa dedicação aos enfermos ficou marcada em nossa cidade principalmente nas 

quartas-feiras, quando caminhava até a Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana para 

passar parte da tarde entre os que ali estavam hospitalizados. Visitava todos os quartos, 
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com uma palavra de carinho e conforto, atendia confissão de quem sentia necessidade, 

administrava o Sacramento da Unção àqueles mais graves e concluía sua visita com a 

celebração da Santa Missa. 

Sua presença era marcante nas comunidades, homem do silêncio, sempre chegava cedo 

às capelas e sentava-se em seu cantinho e, com o terço na mão rezava nas intenções da 

comunidade e sempre estava lá disponível para um aconselhamento antes de presidir a 

Santa Missa. 

Mesmo em idade avançada, permaneceu grande parte de sua vida em Carandaí, por 

aproximadamente 18 (dezoito) anos, ficando em nossa cidade até no ano de 2012, 

quando se aposentou e foi residir no Seminário em Barbacena, mas sempre presente nas 

comemorações e festas da nossa cidade. 

Faleceu aos 86 (oitenta e seis) anos, no dia 05 de abril de 2021, sendo sepultado, como 

sua vontade, no Cemitério Paroquial de Carandaí, no dia 06 de abril de 2021. 

Com estas considerações, como forma de homenagear o nosso saudoso “Padre 

Guedes”, uma pessoa tão querida pelo povo de Carandaí, que foi um grande exemplo de 

fé, submetemos o presente projeto de lei à análise desta Egrégia Casa, contando com a 

sensibilidade dos Edis para possibilitar sua aprovação. 

Esperamos que esta Casa, aprecie como sempre atuou, com o zelo e a responsabilidade 

costumeira de seus membros, possa apreciar a mais este projeto de lei, pelo qual 

aguardamos a sua tramitação regimental para a sua aprovação. 

Renovamos votos de estima e consideração a essa Presidência, extensivo aos demais 

Pares, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam 

necessários. 

 

 

 

Washington Luís Gravina Teixeira  

Prefeito Municipal 


