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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 087, DE 2017 

 

Dispõe sobre denominação de próprio municipal – 

Centro de Iniciação do Esporte "Orlando Mimoso 

Martins". 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  O Complexo Esportivo que abrigará o Centro de Iniciação do Esporte, localizado na 

Avenida Anália Pereira, no bairro Itapeva, passa a denominar-se Centro de Iniciação do Esporte "Orlando 

Mimoso Martins", constando nas placas indicativas a expressão: “Cidadão Emérito –  12/05/1926  

12/09/2010”. 

 

Art. 2º  As despesas decorrentes com a aprovação desta Lei correrão por conta de verbas próprias 

consignadas no Orçamento. 

 

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 3 de outubro de 2017. 

 

 

 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 

Vereador 
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HISTÓRICO DO SENHOR ORLANDO MIMOSO MARTINS 

 

 

O Senhor Orlando Mimoso Martins, mais conhecido como “Mimoso”, nasceu no dia 12 de maio 

de 1926, no Distrito de Brigadeiro Tobias, em Sorocaba/SP, filho de Joaquim Martins e de Dona Laura 

Leite Martins.  

 

Na infância, frequentou o Grupo Escolar de Brigadeiro Tobias, e, ainda jovem, foi trabalhar de 

telegrafista na antiga Estrada de Ferro Sorocabana, na estação Férrea de Brigadeiro Tobias. Ao completar 

18 anos, serviu no “Tiro de Guerra”, ocasião em que, já despertava o seu lado esportista para o futebol. 

Defendeu o Clube Bandeirante daquele Distrito e outros clubes de Sorocaba, tais como, o "Patriarquinha", 

Fortaleza e Estrada de Ferro Sorocabana Futebol Clube. Nesse último, foi empregado nas Oficinas, como 

Apontador do Estrada, e também, foi contratado como profissional do Clube Atlético Votorantim (antes, 

teria sido pretendido pela Portuguesa de São Paulo). 

 

Em terras votorantinenses, “Mimoso” conheceu Nilce Marques, com quem se casou em 1952, e 

desta  união nasceram três filhos: Gilmar, Sandra e Solange. Desde o seu casamento, residiu no Bairro da 

Chave, na tradicional Rua Willian Snapp.  

 

Na sua trajetória de trabalho, graças ao futebol, pertenceu ao quadro do Departamento de Estradas 

de Rodagem - DER, que mantinha um esquadrão semi-profissional, o conhecido DERAC, de 

Itapetininga/SP. Como ponteiro, era sondado por vários clubes, tendo também atuado pelo P.F.C. de 

Piedade/SP. Em Votorantim, onde encerraria sua carreira futebolística, pertenceu ao quadro do SESI, 

onde se aposentou em 1980. Em suas atividade no SESI, “Mimoso”. sempre solícito, educado, ia 

granjeando a simpatia das pessoas, transparecendo o lado da cidadania que era exercida por ele, sem 

méritos, sem salários, mas por espírito cristão, o que estava enraizado, em seu coração. Converteu-se 

então ao Presbiterianismo, sendo membro da Igreja Presbiteriana de Votorantim, a conhecida "igrejinha 

da linha". “Mimoso” também prestou serviços na Câmara Municipal de Votorantim, por duas vezes, onde 

fez muitas amizades. 

 

Altruísta e portador de um otimismo contagiante, esse homem tinha um grande amor pelo seu 

semelhante. Sua característica marcante de cumprimentar e servir os amigos, de ser útil no amor ao 

próximo, levou-o a tornar-se Juiz de Paz no Cartório Civil de Votorantim, se tornando conhecido 

também, como o “Mimoso Casamenteiro”. Orlando Martins, o “Mimoso”, na sua humildade de vida, 

nunca pleiteou qualquer retribuição ou reconhecimento. Era, e, sempre foi um cumpridor do pedido 

bíblico de "amar ao próximo como a si mesmo". Mas, pelo seu modo cativante de ser, principalmente, 

pelas qualidades que carregava dentro de si, desde a sua mocidade, “Mimoso” teve o reconhecimento da 

Câmara Municipal de Votorantim que lhe outorgou um Título de “Cidadão Votorantinense”, em 2008. 

 

“Mimoso” era o avô do atual Presidente da Câmara Municipal de Votorantim, Vereador Bruno 

Martins de Almeida, o qual ele acompanhou em todas suas campanhas políticas, até 2008. Infelizmente, 
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veio a falecer no dia 12 de setembro de 2010, deixando muitas saudades aos seus familiares e inúmeros 

amigos. Deixando uma história de respeito e um legado de ajuda ao próximo. 

 

Por toda a sua história de vida é que, propomos essa homenagem póstuma ao Senhor Orlando 

Mimoso Martins, e, para perpetuar sua memória, emprestamos o seu nome para denominar um próprio 

municipal. 

 

 

 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 

Vereador 


