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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005 de 10 de fevereiro de 2021. 

AUTOR: VEREADOR NESTOR LOPES. 

EMENTA: Concede o Título de Cidadão Benemérito de Santa Maria 

Madalena ao Senhor JORGE FEIJÓ – Coronel do Exército Brasileiro. 

                                            A Câmara Municipal de Santa Maria Madalena, por 

seus representantes legais aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO: 

ART. 1º - Fica concedido o título de Cidadão Benemérito de Santa Maria 

Madalena ao Senhor JORGE FEIJÓ, em reconhecimento aos relevantes 

serviços prestados a este município. 

§ ÚNICO - A justificativa que fundamenta a presente proposição, será 

publicada como parte integrante da presente Resolução.   

ART. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Salão Tude Portugal, em 10 de fevereiro de 2021. 

 

NESTOR LOPES 

Vereador/DEM – 1º Secretário 

 

JUSTFICATIVA:  

 

É com elevada honra que temos a oportunidade de apresentar para o 

competente julgamento do Soberano Plenário a presente proposição que tem 

por objetivo prestar justa homenagem ao querido cidadão madalenense JORGE 

FEIJÓ, graduado oficial do Exército (coronel), mestre em Ciências Militares 



pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (Rio de Janeiro) e doutor pela 

Escola Superior de Guerra também do Rio de Janeiro. 

  

Jorge Feijó é filho de Anésio Feijó e Daura Feijó, irmã de Anézia Feijó Torres, 

nascido na cidade de Santa Maria Madalena/RJ, em 12 de setembro de 1931. 

Casou-se em 26 de maio de 1956, com a também madalenense Itagilzete Maria 

Salvadora Ferreira Feijó, de cuja união que já se aproxima de 65 anos de uma 

duradoura e harmoniosa convivência que resulta em paradigma às famílias 

madaleneneses, nasceu o único filho do casal, Jorge Feijó Filho.   

 

Estudou o primário no Colégio Estadual Barão de Santa Maria Madalena, na 

ocasião, Grupo Escolar, enquanto que o ginasial e o 1º científico no Colégio 

Estadual Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, e o 2º e 3º anos concluiu na Escola 

Preparatória de Cadetes do Exército em São Paulo, aprovado em 1º lugar e, no 

dia 1º de março de 1950, assentou praça no Exército Brasileiro. Ao concluir o 

curso em 3º lugar, numa turma que contava com 52 alunos, ingressou em 1952, 

na Academia Militar das Agulhas Negras, de onde saiu aspirante a Oficial da 

Arma de Engenharia, em 8 de maio de 1954. 

 

Cel. Jorge Feijó prestou relevantes serviços à pátria brasileira como abnegado 

oficial do nosso Exército, tendo exercido suas atividades militares nos mais 

variados recantos do Brasil, sempre merecendo elogios e reconhecimento tanto 

dos superiores quanto de subordinados, pela sua lealdade, correção e senso de 

justiça, características que marcaram a sua vida profícua vida profissional 

como destacado oficial do Exército Brasileiro.     

  

O nosso homenageado há muito faz por merecer este reconhecimento desta 

Casa Legislativa, não somente pelo fato de ser ilustre filho desta terra, mas 

destacadamente, por ser um cidadão que há longo tempo desenvolve 

importante atividade junto a diversas entidades culturais e sociais neste 

município, além de possuir uma história de vida que resulta em exemplo aos 

familiares, amigos e conterrâneos. 

 

Pelos motivos acima expostos, estamos certos de podermos contar com o 

indispensável apoio dos senhores vereadores à aprovação do presente projeto 

de Resolução, por tratar-se de lídima justiça para com o querido e respeitado 

conterrâneo JORGE FEIJÓ.  

 

Salão Plenário Tude Portugal, em 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

                                    NESTOR LOPES 

                                                Vereador/DEM  


