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N° 08/2020.

DENOMINA
DE
CENTRO
DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL
MONSENHOR
LUIZ ORLANDO DE
LIlVIA A CRECHE DO PROGRAMA
MAIS INFANCIA DO CEARA QUE SE
LOCALIZA NO BAIRRO RENASCER
- QUIXADÁ-CE
E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.
A

,

A

Art. 1 Pelos relevantes e valiosos serviços prestados à
Educação de Quixadá e os inestimáveis e bons préstimos em prol
da Igreja local, fica atribuída à Creche do Programa Mais Infância
do Ceará, situada no Bairro Renascer no Município de
Quixadá/Cli, a denominação de CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL (CEI) MONSENHORLUIZ ORLANDO DE LIMA.
0
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Art. 2°. Este projeto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Câmara Municipal de Quixadá-CE,

em 06 de Agosto de

2020.

~JGnI"k
Vereador.

ALVES nUTRA

}USTIFICATIV

A

o Projeto
o Monsenhor

em espeque é em reconhecimento à imensa contribuição que
Luiz Orlando de Lima - in memoriam - deu ao M unidpio de

~Quixadá, ante ao seu imenso e edificante trabalho como Sacerdote e Educador.
Quando em vida não lhe faltaram merecidas homenagens, inclusive através de
insígnias, comendas, títulos e condecorações, os mais expressivos, todos ligados
à sua atuação como homem público, presbitero e professor.
As suas horas de culto ao Senhor, a profunda religiosidade sem descuido
ou fastio, o fez, sem quebra de austeridade, da discrição, da cordialidade, do
sadio formalismo de gestos e da disposição de espírito o Monsenhor Orlando
ou o Padre Orlando como alguns preferem, que nós conhecemos. Por onde
passou, a todos respeitou e por todos se fez respeitar, com a humildade dos
homens sérios e sábios, sem arrogâncias ou jactâncias, sem agressões e sem
rancores, mas com desassombro e altivez.
Homem de fé, que sempre fez repetir na idade madura, o que
propugnava na adolescência, que buscou na Eucaristia o centro da vida, a luz
para iluminar e o sal para dar sabor aos horizontes. Monsenhor Luiz Orlando
de Lima foi um homem admirável, sacerdote de altissimo espírito e religioso,
de sólida formação moral e cultural, fidalgo nos gestos com os colegas e com
todos que o rodeavam, sumamente preocupado com o justo e com o honesto,
figura generosa de padre e professor, que enriqueceu a Educação e a Igreja de
Quixadá com a presença e a cooperação permanentes.
Desta feita, esperamos que Vossas Excelências, que ocupam as cátedras
desta Augusta Casa do Povo e que tanto têm dignificado o Poder Legislativo
local, possam compreender a responsabilidade e a magna expressão do projeto
em liça e em livre debate e deliberação pugnem, ao final, por sua aprovação,
num sentimento do dever que, nesta hora tão propícia, reconhece o grande
trabalho prestado pelo Padre Orlando de Lima.

BIOGRAFIA

Luiz Orlando de Lima nasceu no dia 17 de março de 1961 no Município de
Quixadá, sendo filho de Francisco Rodrigues de Lima e de Júlia Fernandes de
Lima. Veio ao mundo pelas mãos de uma parteira na localidade denominada de
Fazenda Garrote, hoje, Distrito de Barra do Sitiá, no Município de Banabuiú.
Pouco tempo depois do seu nascimento no dia 14 de abril, seguindo os ritos da
confissão religiosa de seus pais, recebeu o sacramento do batismo na Capela de
Nossa Senhora da Conceição pelo Padre Francisco de Assis Castro Monteiro.
Quando jovem, os seus pais resolveram enviar-lhe para cidade de Quixadá,
onde inicialmente
I~

Fundamental

cursou o quarto e o quinto ano na Escola de Ensino

José Jucá, sendo transferido

Ensino Fundamental

logo em seguida para Escola de

e Médio Cel. Virgilio Távora, onde concluiu o ensino

fundamental. Posteriormente,

foi matriculado em uma das turmas da Escola de

Ensino Fundamental e Médio José Bonifácio de Sousa, onde conseguiu concluir
o curso de Técnico em Contabilidade.
N essa época, no dia 2 de setembro de 1979, tendo despertada a sua vocação ao
sacerdócio, foi encaminhado por sua paróquia aos estudos eclesiásticos no
Centro V ocacional Pio XII, uma instituição religiosa que servia de Seminário
Menor e que foi criada pelo bispo de Quixadá, Dom Joaquim Rufino do Rêgo.
Nos primeiros meses de 1980 foi encaminhado
ingressou

para capital do Estado, onde

em uma das turmas do Seminário Episcopal

do Ceará, o atual

Seminário da Prainha, que está localizado na Rua Tenente Benévolo, n° 201,
Centro, na cidade de Fortaleza, onde inicialmente cursou Filosofia e algum

tempo depois Teologia.
No dia 31 de outubro de 1982, ainda na cidade de Fortaleza, foi admitido como
candidato ao presbitério em uma solenidade que foi presidida pelo BispoDom
Joaquim Rufino do Rêgo.
Algum tempo depois, no dia 27 de abril de 1984, recebeu o Ministério de Leitor,
e mais tarde, no dia 13 de maio, passou a ser acólito, auxiliando os ministros
nas Missas até que, no dia 23 de dezembro,
exercendo também a função de Coordenador.

foi ordenado

ao diaconato,

N os primeiros meses de 1985, depois de prestar exames no intuito de
convalidar o seu curso de Filosofia, foi autorizado pelo seu bispo a retornar
para cidade de Fortaleza e ingressar em uma das turmas da FAFIFOR,

a

Faculdade de Filosofia de Fortaleza.
No dia 8 de dezembro de 1985, na cidade de Quixadá, recebeu o Sacramento
da Ordem pelas mãos do Bispo Dom Joaquim Rufino do Rêgo, sendo depois
disso nomeado secretário do bispado e logo depois ecônomo procurador da
diocese.
Durante algum tempo acumulou as funções de chanceler, vigário geral da
diocese e diretor da Rádio Cultura de Quixadá; Entre 1986 e 1991, foi reitor
do Seminário Diocesano de Quixadá, o Seminário Maior Diocesano Nossa
Senhora Imaculada Rainha do Sertão. De 1989 a 1991 foi diretor do Colégio
Diocesano, que é denominado de Ginásio Waldemar Alcântara; De 1991 a
1995 foi diretor do Hospital e Maternidade Jesus Maria José, também na
cidade de Quixadá.
Nos primeiros meses de 1996, recebeu designação sacerdotal do Bispo Dom
Adélio Giuseppe T omasin para assumir os trabalhos da Paróquia de Nossa
Senhora Auxiliadora, na cidade de Ibaretama, onde permaneceu até o mês de
julho de 1998.
No dia 12 de julho de 1998, depois do repentino falecimento do Pe. Paulo
Ângelo de Almeida Medeiros, por designação do bispo, assumiu os trabalhos
da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem. Depois de poucos dias
instalado na cidade de Boa Viagem, passou a compor o quadro docente da
Escola de Ensino Médio Dom Terceiro e algum tempo depois assumiu a função
de diretor, exercendo dois mandatos consecutivos.
N essa mesma época, em 16 de fevereiro de 2002, empreendeu a implantação
do Ginásio Waldemar Alcântara na cidade de Boa Viagem, a construção do
Centro

Pastoral

Monsenhor

Luiz Orlando

de Lima

e a organização

administrativa da Paróquia de Nossa Sr" de Fátima. Pouco tempo antes disso,
no dia 18 de outubro de 2000, por meio da resolução n'' 2, foi agraciado pela
Câmara Municipal de Vereadores com o titulo de cidadania boa-viagense.

Nos últimos meses de 2003, tendo o seu nome cotado para bispo, foi
contemplado pelo Papa João Paulo II com o título honorífico de
monsenhor.
Nos primeiros meses de 2009, finda a sua segunda gestão, a convite da Prof"
Maria Sami Vieira de Sousa, assumiu uma das coordenações
de Ensino Fundamental

Dom Terceiro, permanecendo

últimos meses de 2010, quando foi substituído

escolares da Escola
nessa função até os

pela Prof' Maria Necivalda

Queiroz Facundo.
Permaneceu como pároco da Igreja Matriz de Nossa Sr" da Boa Viagem até o
dia 23 de maio de 2010, quando por designação do bispo, Dom Angelo Pignoli,
foi substituído pelo Pe. José Erineudo Ferreira de Souza.
Retornando para cidade de Quixadá, voltou a ocupar a chancelaria da diocese e
pouco tempo depois, no caso em 2016, assumiu a direção da Escola de Ensino

Médio Cônego Luiz Braga Rocha, na cidade de Ibaretama.
Nos primeiros meses de 2013, por decisão de seu bispo, Dom Angelo Pignolí,
assumiu os trabalhos da Paróquia de São Francisco, na cidade de Quixadá,
permanecendo

nessa função até os últimos meses de 2017.

Nos primeiros meses de 2018, depois de receber nova designação de seu bispo,
assumiu a Coordenadoria

Diocesana

Pastoral e a capelanía da Capela da

Misericórdia, na Paróquia de Santa T erezinha, na cidade de Quixadá.

Câmara Municipal de Quixadá, aos 05 de agosto de 2020.
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Presidente Interino da Câmara
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

Assessoria Legisunioa

PARECER
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação fez a analise do
Projeto de Lei do Legislativo N° 008/2020 de iniciativa do vereador
Aparecido Hildênio Alves Dutra, denominando de Monsenhor Luiz
Orlando de Lima a creche do Programa Mais Infância do Bairro Renascer e
comprovou que o monsenhor pela sua atividade religiosa muito contribuiu
para a evolução social, religiosa e cultural da Cidade de Quixadá e vota
pela aprovação do projeto.

Câmara Municipal de Quixadá-CE, em 11 de Agosto de 2020.
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