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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006 de 15 de fevereiro de 2021. 

AUTOR: VEREADOR NESTOR LOPES. 

EMENTA: Concede o Título de Cidadão Benemérito de Santa Maria 

Madalena ao Senhor CLODION FIGUEIREDO PINHEIRO. 

                                            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 CLODION FIGUEIREDO PINHEIRO, 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 Plenário Tude Portugal, em 15 de fevereiro de 2021. 

 

NESTOR LOPES 

Vereador/DEM – 1º Secretário 

 

JUSTFICATIVA:  

 

É com o sentimento mesclando alegria, dever e justiça que trazemos para o 

competente julgamento do Soberano Plenário o presente projeto de Resolução 

que tem por escopo homenagear o Senhor CLODION FIGUEIREDO 

PINHEIRO, cidadão dos mais queridos e respeitados na sociedade 

madalenense. 



Clodion Figueiredo Pinheiro, nascido nesta cidade é viúvo da também 

madalenense Raquel Feijó Botelho Pinheiro, sendo pai de 04 filhos: Marcelo, 

Ana Lúcia, Rogério (in memoriam) e Ana Luíza. 

 

 

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

na época era Grupo Escolar, enquanto que o ginasial e o curso de formação de 

professores no Ginásio de Santa Maria Madalena, já o nível superior (curso de 

Direito) foi cursado na Faculdade de Direito em Barra Mansa, no sul do Estado 

do Rio. 

 

Clodion é servidor inativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio 

de Janeiro, tendo se aposentado aos 70 anos de idade, quando exercia o cargo 

de Escrivão de Polícia na 156ª Delegacia de Polícia, nesta cidade. Antes de 

ingressar na Segurança Pública, Clodion foi servidor da Secretaria de 

Agricultura, tendo trabalhado no Horto Santos Lima, além de ter exercido 

ainda o magistério, quando lecionou matemática na extinta Campanha 

Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), também nesta cidade.  

 

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, entre essas, temos o Clube Montanhês, a Sociedade Musical 

Euterpe Madalenense, o Madalena Campestre Clube e a Loja Maçônica 

Madalena 16. 

 

Nos anos de 2005/2008, na administração do Ex-Prefeito Clementino da 

Coneição, o Dr. Clodion exerceu o honroso cargo de Procurador Geral do 

Município de Santa Maria Madalena.       

 

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 medida muito merecida para com esse querido 

madalenense.  

 

Salão Plenário Tude Portugal, em 15 de fevereiro de 2021. 

 

 

                                    NESTOR LOPES 

                                                Vereador/DEM  


