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JUSTIFICATIVA 

Nasceu em 10 de outubro de 1967, numa cidade que na época não era muito grande, 

Barra Mansa. 

Na infância até os 7 anos era quase um menino, subia em árvores, pegava carona no 

trem que atravessava a cidade. Brincava com facilidade tanto no meio dos meninos 

como das meninas. 

Não era uma criança que aceitava “não” sem justificativa, tanto é verdade que assim 

que completou os 18 anos e sua emancipação, veio para a sua cidade do coração que 

é São José dos Campos. 

Logo em 1985 já arrumou um emprego numa imobiliária que ficou pouco tempo, seu 

segundo emprego foi na Prefeitura de São José dos Campos, que entrou por concurso 

como agente administrativo em 1991 e chegou até Secretária da Fazenda em 2014. 

Quem não conhece ou conheceu a Fabíola na Prefeitura? Com seu riso fácil, sua 

personalidade forte e seu senso de profissionalismo e ética que muitas vezes 

incomodava as pessoas. 

Mas infelizmente não conseguiu seu descanso devido, pois veio a falecer em maio de 

2021, uma das mais de 450 mil mortes por decorrência da covid 19, poucos meses 

faltando para sua justa aposentadoria após 30 anos de serviços prestados ao 

Município. 

Além da dedicação qualificada como servidora pública, Fabíola também possuía um 

grande amor pela música, que pôde expressar sendo cantora por 17 anos (entre 1992 

e 2008) do Coral Libercanto. 

E não foi uma passagem despercebida, contralto, de voz potente, sempre teve 

participação marcante no grupo, e, além de outros solos que realizou, foi uma das 

vozes solistas da icônica música “Angélica” de Chico Buarque, canção cheia de 

significações que ecoaram em sua vida, numa versão inesquecível e de alto teor 

emotivo do grupo na gravação de seu primeiro CD (Libercanto, 1995). 

No Libercanto, Fabíola também construiu relações profundas, amizades com as quais 

estabeleceu relações de amor fraterno e cumplicidade, muito importantes para a sua 

vida e a vida dessas pessoas. 

Estes predicados fazem dela um ser humano diferenciado, no entanto o que realmente 

chama a atenção e que justifica essa homenagem é seu coração solidário e sua 

constante disponibilidade para ajudar o próximo. 

O fato de ter um marido que lhe exigia tempo e atenção, dois filhos pequenos (11 e 13 

anos) que ela nunca em momento nenhum, se afastou deles, ainda fazia as compras, 

cuidava da agenda médica de todos, trabalhava em período integral, cuidava da casa, 

cuidada de 4 cachorros, 14 galinhas, 2 gansos, comprava periodicamente roupa para 
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todos, sem nenhum dos familiares precisar acompanhá-la, pois além do número certo, 

sabia também o gosto e acertava sempre. 

Nunca faltou tempo para uma palavra de encorajamento e otimismo para quem lhe 

procurava, quando do seu falecimento sua família descobriu um verdadeiro batalhão 

de pessoas que mandavam mensagens ou telefonemas relatando que a Fabíola a 

ajudou muito num momento crítico da sua vida e isso nunca será esquecido. 

Mas não era santa não, tinha um gênio forte e personalidade nas decisões e 

posicionamentos, em contrapartida, nunca faltou uma palavra amiga e um abraço doce 

e cativante. 

Seu marido Ocimar declara, “aprendi a admirar cada vez mais essa mulher, nesses 15 

anos de convivência diária, Fabíola é, e sempre será, uma pessoa inesquecível e sua 

morte prematura não vai mudar nunca isso, foi um ser humano exemplar e penso que 

se tivéssemos muitas iguais a ela nosso mundo seria muito melhor!” 

 

Plenário "Mario Scholz", 25 de maio de 2021. 
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