Projeto de Lei nº _______/2018
“Dispõe sobre a denominações de vias públicas e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Alvinópolis, por seus representantes, aprova:
Art. 1º. A rua localizada a direita do Cemitério, passa a denominar “José Faustino Gomes”;
Art. 2º. A rua localizada a esquerda do Cemitério, passa a denominar “Frederico Marques
Álvares da Silva, "Dr. Fritz"”;
Art. 3º. O setor competente da municipalidade encarregar-se-á das providências
necessárias ao efetivo cumprimento da presente lei.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria da Câmara Municipal de Alvinópolis, 09 de março de 2018.

_________________________
Alex Geraldo de Figueiredo
VEREADOR

Biografia "José Faustino Gomes"

No campo de batalha só sobressai aquele que esforça incessantemente... Assim,
sempre agiu, "José Faustino Gomes". - Um homem à frente de seu tempo. Movido por
ideais nobres, a coletividade era prioridade em seus atos e objetivos.
Nascido em Alvinópolis, aos 15 de dezembro de 1.905, na antiga fazenda do Quati,
filho de José Cândido Gomes e Angélica de Abreu Lima. Sua orfandade precoce o
impulsionou à luta. Aos 19 anos já era "tipógrafo" do jornal "O Alvinópolis", do qual se
tornou editor, em 1.920.
Seus conhecimentos e técnicas o levaram à Varginha, Sul de Minas, onde se
ingressou nas oficinas do "Arauto do Sul" e mais tarde chefiando o editorial "Diário do
Sul", em Três Corações, sempre liderando grupos juvenis e aprimorando seus
conhecimentos. Nesta área chegou ao "Diário de Minas", como repórter e revisor deste
jornal, genuinamente mineiro.
Jornalista, por vocação, autodidata e entusiasta das causas educacionais, retornou a
Alvinópolis e lançou aqui, em 1.934, "O Popular", semanário noticioso e político, que
atuou intensivamente na vida comunitária alvinopolense.
Foi Vereador e Secretário da Câmara Municipal de Alvinópolis. Em 1.948, a
convite do Prefeito Municipal Dr. Frederico M. Álvares da Silva, assumiu as funções de
"Secretário da Prefeitura Municipal", aposentando-se em 1.970.
Foi um dos fundadores da "Associação Rural de Alvinópolis, cuja secretaria
exerceu durante 12 anos, realizando "Exposições Agropecuárias" cujo êxito ia além das
fronteiras do Estado. Nesta época convidou o Dr. Edmar, zootécnico, que, com apoio da
ACAR (EMATER) aplicou a "Inseminação Artificial", pioneirismo da época, com a
introdução da "Fecundação do gado leiteiro", transformando a pequena Alvinópolis em
grande "produtor leiteiro".
Presidiu o "Alvinopolense Futebol Clube" em cuja gestão construiu a Sede Social
do Clube e campos (co-autor) do Hino Oficial dos "Bambas do Gaspar".
Designado pelo Governador do Estado, exerceu as funções do "Promotor de Justiça
Interino da Comarca", durante períodos de licença dos titulares.
Dirigiu e incentivou, durante vários anos, a "Corporação Musical Santo Antônio".

Tantos méritos e conhecimentos, não foram maior do que o seu "Amor à terra
Natal" e o respeito e devoção ao ideal paterno!!! Em 1.950, José Faustino, inicia uma
intensa peregrinação pelos "Gabinetes Ministeriais" do País, até atingir seu objetivo maior:
- autorização e instalação, em Alvinópolis, cidade até então, carente do ensino médio, da
"Escola Técnica de Comércio - Professor Cândido Gomes": Orgulho nosso! Mérito dele!
Hoje, alvinopolenses ilustres, em todas as áreas profissionais, ostentam o nome de
Alvinópolis pelo Brasil e pelo mundo... Dentre estes nomes se incluem seus "sete filhos"
que, orgulhosamente se impõem como profissionais respeitados, à exemplo de tão nobre
pai - José Faustino Gomes: Pai - Mestre e Benfeitor da nossa cidade, reconhecida como
berço de sabedoria e cultura!
"Alvinópolis em Revista" - Edição Especial/81, ilustra a grandiosidade deste seu
filho ilustre e imortalizado por tudo que fez e por todos que se beneficiaram de tantos
feitos e que, reconhecidos, lhes são gratos.
A morte nos levou o homem, mas o "Nome", não! Este ficará para sempre,
nomeando uma rua deste solo alvinopolense que ele tanto amou!!! Tão justa homenagem
nos faz crer que o bem é eterno e que o bom se imortaliza!...

Biografia Frederico Marques Álvares da Silva, "Dr. Fritz".

Frederico Marques Álvares da Silva, "Dr. Fritz", nasceu em Alvinópolis, aos 17 de
maio de 1904. Filho de Frederico Augusto Álvares da Silva e Laura Marques Álvares da
Silva; sempre se destacou pela polidez e cultura. Iniciou seus estudos no "Colégio de Nova
Friburgo", no Rio de Janeiro. Em 1932, graduou-se como "engenheiro de Minas e Civil",
pela escola de Minas de Ouro Preto da "Universidade do Rio de Janeiro", em Ouro Preto,
Minas Gerais. Registrou-se no CREA, 4ª Região, sob o nº 930.
Para orgulho nosso, Dr. Fritz fixou residência em Alvinópolis. Aqui ele se casou
com Maria José Lacerda Álvares da Silva (D. Zezita), em 1933, com a qual constitui uma
família com oito (8) filhos. Uma família alvinopolense engajada nas causas sócio-culturais
e econômica da cidade.
Sua vida profissional foi marcada por um currículo invejável, prova de sua
dedicação e amor à terra natal. Atuou, durante sua vida, como "Gerente e Diretor Industrial
da Cia. Fabril Mascarenhas", em Alvinópolis. Em 1939, quando a Companhia Fabril
Mascarenhas foi consumida pelas chamas, para tristeza dos seus operários e de toda
Alvinópolis, Dr. Fritz a "Reconstruiu", construindo também a "Vila Operária", até hoje
preservada.
Como engenheiro e visionário, que era, sentindo a necessidade de produzir
"Energia Elétrica Própria" para consumo da Companhia Fabril, projetou e construiu a
montagem das "Usinas Hidrelétricas do Funil e Quebra Cuia", fornecendo energia elétrica
para o Município: - Avanço progressista para esta época.
Exerceu, por vários mandatos, o cargo de "Prefeito Municipal de Alvinópolis".
Poucos sabem, mas, como Prefeito, ele abdicava do seu salário para custear a
energia elétrica da população carente da cidade, assim a luz chegava a todos. Sua educação
e cultura fez dele um homem altruísta e desprovido de vaidades. Em tudo que se dispunha
a fazer não visava honrarias, nem lucros a beneficio próprio. Fundou e presidiu a
"Associação Comercial de Alvinópolis". Foi Diretor e Professor da Escola Técnica de
Comércio - Professor Cândido Gomes" de Alvinópolis. Foi também "Provedor do Hospital
Nossa Senhora de Lourdes". Construiu o "Posto de Puericultura e Lactário - Stella
Andrade", anexos ao hospital, atendendo e nutrindo a população carente da cidade e

adjacências. Cargos que ele exercia, sem ônus, para as devidas entidades, tal era seu
desprendimentos.
Construiu ainda a estrada Alvinópolis/Major Ezequiel/Rio Piracicaba, o que
contribuiu para o deslocamento da população e escoamento da produção de tecidos; leite e
produtos agrícolas do Município, bem como facilitando a chegada da matéria prima
(algodão) e outros produtos para a Companhia Fabril e para a população.
Muito ele fez!!! Porém pouco se sabe ou se fala de tão ilustre conterrâneo que, por
tantos méritos, merece nosso respeito, reconhecimento e as justas homenagens que a ele se
possa fazer.
Dr. Fritz é um "Alvinopolense Ilustre"!

