ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N0 2121 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018.
EMENTA: DÁ DENOMINAÇÃO DE “MAJOR COUTO – EX-COMBATENTE MANOEL
GOMES DO COUTO” À ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE, NA
PRAÇA CEL. BRÁZ, CENTRO, NESTA CIDADE.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA, POR
SEUS REPRESENTANTES LEGAIS APROVA E EU PREFEITO
MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE:

LEI MUNICIPAL:
Art. 1º – Passa a denominar-se com o nome de “MAJOR COUTO – EX-COMBATENTE
MANOEL GOMES DO COUTO” a ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE, instalada
na Praça Coronel Bráz, centro, nesta cidade.
Art. 2º – A Prefeitura, em local a ser definido pela Secretaria Municipal de Educação,
Esporte e Cultura, fará afixar junto à referida academia placa contendo o nome de
“ACADEMIA DE GINÁSTICA MAJOR COUTO - EX-COMBATENTE MANOEL GOMES
DO COUTO”, onde constará também uma sucinta biografia do homenageado.
Art. 3º – O descerramento da placa de que trata o art. 2º, será feito em evento público a
ser programado pela prefeitura Municipal, para a data de 18 de outubro de 2017, dia em
que é assinalado o nascimento desse grande herói para Pátria brasileira.
Art. 4º – A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Santa Maria Madalena, 06 de Novembro de 2018.

CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
Prefeito

*Autoria: Vereador Plínio Lopes
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JUSTIFICATIVA:
O saudoso madalenense MANOEL GOMES DO COUTO, nascido aos 18 dias do
mês de outubro de 1905, na localidade Osório Bersot - quando a mesma pertencia
ao 3º Distrito de Santo Antônio do Imbé - município de Santa Maria Madalena/RJ,
era filho do casal Bernardino Gomes da Silva e Adélia Fernandez do Couto, tornouse muito conhecido em Santa Maria Madalena e municípios vizinho por MAJOR
COUTO.
Foi ele um dos mais valorosos cidadãos que a terra madalenense já teve a elevada
galhardia de oferecer à pátria brasileira, cujos grandes feitos como cidadão dos mais
ilibados e compromissados com causas nobres de elevado interesse da coletividade
ainda repercutem no seio da nossa sociedade, que ainda se recorda com muita
saudade dos tempos em que a sua convivência na cidade de Santa Maria Madalena
fazia resplandecer e ecoar através dos seus bons e inesquecíveis ensinamentos,
destacados exemplos de honradez, trabalho, ordem e amor à pátria e à família.
Era casado com a senhora ZENAIDE CORDEIRO COUTO, com quem teve 19
filhos, sendo que desses 07 nasceram na cidade de Santa Maria Madalena. Quando
do seu falecimento em 13 de janeiro de 2000, na cidade de Conceição de
Macabu/RJ, aos 94 anos de idade, 17 filhos estavam vivos, tendo deixado ainda 30
netos e 9 bisnetos.
MAJOR COUTO residiu com a sua família na cidade de Santa Maria Madalena no
período de 1950 a 1963, quando aí desenvolveu diversas ações voltadas à prática
esportiva, tendo sido o grande responsável para que acontecesse a construção da
Quadra de Esportes Aldo Mezavilla, no centro da Praça Padre Frouthé (Praça da
Matriz). Era um grande entusiasta do esporte. Na cidade de Santa Maria Madalena,
nos 13 anos que aí residiu, foi dirigente de times de futebol, de basquete e vôlei. Foi
professor de Educação Física e na década de 60, comandou Grupos de jovens
Escoteiros nos municípios de Santa Maria Madalena e Conceição de Macabu.
Como responsável pela Junta Militar do Exército Brasileiro no município de Santa
Maria Madalena, respondia também pelas Juntas dos municípios de São Sebastião
do Alto e de Trajano de Moraes, quando percorria todo o interior desses municípios
fazendo o alistamento militar dos que tinham dificuldade de se locomoverem até ao
centro das suas respectivas cidades.
Convocado para o Serviço Militar no ano de 1928, iniciou sua atividade junto ao
Forte Marechal Hermes, na cidade de Macaé/RJ. Foi combatente na Revolução de
1930, em São Paulo e, posteriormente, na Itália, como soldado da FEB - Força
Expedicionária Brasileira, por cuja atuação recebeu inúmeras condecorações e
honrarias, como Medalhas, Troféus, Diplomas, Elogios Militares, não só pela sua
participação nessas duas batalhas levadas a efeito quando da Revolução em São
Paulo e na Segunda Guerra, mas também por ter sido um soldado exemplar em toda
a sua carreira militar.
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Foi proprietário do extinto Hotel Monte Castelo, na Rua Barão de Santa Maria
Madalena, nº 34, cujo nome foi dado em homenagem ao grande feito do qual
participara como soldado da FEB - Força Expedicionária Brasileira – na Segunda
Grande Guerra Mundial, em 25 de janeiro de 1945, que foi a tomada de Monte
Castelo, na Itália.
Prestar esta justa e mais do que merecida homenagem à memória de um brasileiro
da estirpe moral e com a história de devoção e amor à Pátria Brasileira como a que
viveu este saudoso madalenense – MANOEL GOMES DO COUTO, passa longe de
ser um simples reconhecimento aos seus grandes feitos como exemplar cidadão,
dedicado militar e respeitado chefe de família, pois, essa singela homenagem aqui
proposta é, na verdade, uma obrigação que as autoridades e os Poderes constituídos
do município de Santa Maria Madalena têm para com a memória do MAJOR
COUTO, afinal, não se estará homenageando tão somente a sua memória, mas sim,
e, principalmente, a história de vida de um cidadão que viveu toda uma vida
compromissado com os mais nobres ideais de ORDEM, PROGRESSO, CARÁTER
e AMOR às FAMÍLIAS e ao nosso querido BRASIL.

Plínio Costa Lopes
Vereador
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