
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE 
Estado de Minas Gerais 

PROJETO DE LEI N° ______/2022 

 

Dá nome ao Centro de Atenção Psicossocial de 

Liberdade. 

 

A Câmara Municipal de Liberdade aprovou e eu, Prefeito Municipal de Liberdade 

– MG, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 

Art. 1º. Fica denominado Odilon de Carvalho Neves o Centro de Atenção 

Psicossocial de Liberdade. 

 

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG, 26 de julho de 2022. 

 

 

WALTER DE ASSIS TOLEDO JUNIOR 

Prefeito Municipal 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE 
Estado de Minas Gerais 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei busca homenagear a memória de Odilon de Carvalho 

Neves tão importante para o povo libertense e, honrando sua história, agraciar seus familiares 

com singela honraria ao designar o Centro de Atenção Psicossocial de Liberdade com nome 

de seu antepassado. 

Odilon nasceu em 28 de maio de 1922, em Carvalhos-MG, filho de Ezequiel 

Neves e Leontina Carvalho Neves. 

Ainda recém-nascido foi com seus pais para cidade de Gália, estado se São Paulo, 

onde residiu até aos 12 anos. Ao ficar órfão, Odilon retornou para Carvalhos, onde morou 

com seu tio José Militão de Carvalho, proprietário de uma farmácia, que usava de 

farmacopeia para elixires, xaropes e pomadas para tratar das doenças mais comuns, já que 

nesta época não havia nas cidades do interior os doutores da medicina. 

Odilon, astuto e dotado do mesmo dom do tio, foi assimilando as dosagens, 

insumos que fabricavam os medicamentos e exercendo a arte farmacêutica. Sem os estudos 

próprios, sua dedicação o levou a tornar-se um farmacêutico prático. Sendo um autodidata 

aprendeu também a arte da música. 

Em 1945 retornou para Liberdade, para administrar a farmácia de seu tio, 

implantada nesta cidade, sendo que mais tarde recebeu a mesma em doação. Posteriormente 

foi para Belo Horizonte, onde fez um curso recebendo um certificado de “Pratico em 

Farmácia. 

Em 1950, casou-se com Luvíria Nogueira Neves, com quem teve os filhos Nélio, 

Tadeu, Rosangela, Dimas, Elizabete e Maria Aparecida, dos quais nasceram 12 netos, 14 

bisnetos e 1 tataraneto, onde um de seus bisnetos recebeu o nome de Odilon, em homenagem 

ao bisavô. 

“Sô Dilon”, como era carinhosamente chamado pela população libertense, 

dedicou sua vida a cuidar da saúde de ricos e pobres durante dias e noites, fazendo sol ou 

chuva. A pé ou no lombo de cavalo lá ia Sô Dilon socorres as pessoas necessitadas. Quantas 

pessoas salvas com medicamentos preparados por ele, quantos bebês nasceram em suas mãos. 

Odilon levava uma vida simples, sem grandes almejos e era feliz. Fez parte da 

Corporação Musical Ministro Barbosa Lima, jogava futebol onde era jogador do CAL – 
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Clube Atlético Libertense, cuidava de sua horta doméstica onde colhia verduras e frutas para 

sustento de sua família e doava para tantas outras pessoas. As mexericas vermelhas e 

adocicadas serviram para as travessuras da garotada que lá ia na calada da noite, e Sô Dilon 

fazia que não via e tudo ficava bem. 

Com tantos afazeres ainda sobrava tempo para Sô Dilon fotografar histórias do 

povo de Liberdade, casamentos, batizados, festas religiosas e cívicas e ainda fazia a revelação 

das fotografias em sua residência. 

No dia 04 de setembro de 1985, Sr. Odilon de Carvalho Neves, faleceu aos 63 

anos devido a problemas cardíacos.  

Em Liberdade, não há uma única casa onde não entrasse para levar seu remédio, 

sua ciência e seu conselho. 

Com estas breves palavras percebe-se facilmente a importância de Odilon de 

Carvalhos Neves para o povo de Liberdade, nas diversas facetas da vida em comunidade, 

típicas da cidade de interior: do futebol a fotografia; da musica ao carinho com seus 

familiares; do cuidado com as plantas ao cuidado com a saúde da população em geral.  

Por esta última qualidade ou missão de vida , qual seja, o cuidado com a saúde da 

população em geral, que buscamos a justificativa para designar o Centro de Atenção 

Psicossocial de Liberdade de Odilon de Carvalho Neves no intuito de que este centro de 

serviços terapêuticos consiga, assim como “Sô Dilon”, impactar e ajudar a vida de muitas 

pessoas da nossa cidade e região. 

Acreditando ter evidenciado nossas razões, solicitamos especial atenção dos 

senhores vereadores para que o Projeto de Lei seja aprovado, convocando-se uma reunião 

extraordinária para que administração possa homenagear os familiares com esta sincera, 

porém, verdadeira, manifestação de gratidão já na inauguração do Centro de Atenção 

Psicossocial de Liberdade início de agosto de 2022 

 

WALTER DE ASSIS TOLEDO JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 


