Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena

PROJETO DE LEI Nº 033, DE 10 DE MAIO DE 2021.
AUTOR: VEREADOR NESTOR LOPES.
EMENTA: DÁ DENOMINAÇÃO DE “PROFESSOR ORLANDO MENDES” AO PÓRTICO
LOCALIZADO NA RJ 146, EM FRENTE AO SÍTIO SÃO JORGE, NESTA CIDADE DE SANTA
MARIA MADALENA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Santa Maria Madalena, por seus representantes legais
aprovou e Eu promulgo a seguinte
LEI:
Art. 1º - Fica denominado com o nome de “PÓRTICO PROFESSOR ORLANDO MENDES” ao
pórtico instalado na RJ 146, localizado em frente ao SÍTIO SÃO JORGE, nas proximidades desta
cidade.
Art. 2º - A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos fará afixar no referido pórtico, placa
contendo sucinta biografia do homenageado.
Art. 3º - A definição da data para o descerramento da placa em atendimento a presente lei, será
definida em comum acordo entre o Poder Executivo e a família do saudoso professor Orlando
Alcino Mendes.
§ Único - A justificativa que fundamenta o presente projeto, será publicada como parte integrante da
presente lei.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Salão Plenário Tude Portugal, em 10 de maio de 2021.
NESTOR LOPES
DEM

Ve reador -

JUSTFICATIVA:
O professor Orlando Alcino Mendes, filho de Antônio Anselmo Mendes e de Alzira Romano
Mendes, nascido em 10 de agosto de 1940, tinha como naturalidade o Rio de Janeiro. Era o
professor Orlando, pai de 5 filhos: Cláudio, Ana Lúcia, Marco Antônio, Paulo Roberto e Carlos, este
falecido em outubro de 2020, frutos do seu 1º matrimônio.
O professor Orlando Mendes residia com a sua esposa, Vera Lúcia Soares Belém Mendes, há mais
de 25 anos nesta cidade de Santa Maria Madalena. Nesta cidade foi fundador e diretor, por anos a
fio, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, do jornal A Tribuna de Madalena, além de ter sido
Diretor do Polo CEDERJ de Santa Maria Madalena, desde que foi fundado esse importante centro

educacional em nosso município, no ano de 2004, cuja função exerceu como muito afinco e
comprometimento até o final do ano de 2020.
Em aclamação aos relevantes serviços prestados a este município, a Câmara Municipal outorgou-lhe
o Título de Cidadão Madalenense, como também, merece destacado registro a homenagem que lhe
foi prestada pela Loja Maçônica Madalena 16, que lhe concedeu o Diploma Doutor Manoel
Verbicario, ambas honrarias, entre outras que lhe foram prestadas neste município, resultantes do
reconhecimento e gratidão dessas instituições ao seu trabalho em prol da valorização da educação
neste município e região.
Seu Orlando era Doutor em Matemática, e como tal era aposentado da UFF - Universidade Federal
Fluminense, onde lecionou por muitos anos e deixou o seu nome gravado nos anais de tão
importante instituição educacional como professor emérito dos mais conceituados.
Para tristeza de amigos e familiares, às 17h00 de domingo, 09 de maio de 2021, no Hospital
Municipal Basileu Estrela, vítima de edema agudo pulmonar e de complicações cardíacas, aos 80
anos de idade completados em 10 de agosto de 2020, ficamos sem a presença física do professor
Orlando Mendes, o nosso Doutor em matemática, que há mais de 25 anos era residente em nossa
cidade, onde desfrutava da amizade, respeito e carinho de muitos amigos, onde também mantinha
com total capricho a sua linda propriedade, o sítio São Jorge, cuja beleza resulta em verdadeiro
cartão postal da nossa cidade, pois, instalado ao lado do pórtico de Santa Maria Madalena, é o cartão
de visita para quem chega à terra do 3º melhor clima do Brasil.
Pelos motivos acima expostos, estamos certos de podermos contar com o apoio dos ilustres pares à
aprovação do presente projeto de Lei, por tratar-se de justa iniciativa desta Casa Legislativa para
com a memória desse imortal professor, por quem o povo madalenense há de ter eterna gratidão por
tudo o que realizou em prol deste município e da sua população, na área da comunicação e da
educação, durante os mais de 25 anos em que brindou a todos nós com a sua marcante presença nos
meios sociais, culturais e educacionais madalenenses. .
Salão Plenário Tude Portugal, em 10 de maio de 2021.
NESTOR LOPES
VEREADOR/DEM

