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JUSTIFICATIVA - PL 0213/2018 
O presente Projeto de Lei tem por objetivo homenagear o Sr. Orlando Pandori, filho de 

Gilberto Pandori e Maria Fregni Pandori, tido os avós paternos: Francesco Olivio Pandori e 
Maria Carlota Bertozzi e avós maternos: Antonio Fregni e Edworge Bettini Fregni. Natural de 
São Paulo, Estado de São Paulo, nascido em 04 de abril de 1934. 

Deixou viúva a Sra. Maria Aparecida Nunes Pandori, com quem teve os filhos: Orlando 
Pandori Filho e Osni Pandori, esse casado com Rosangela Saldanha Gonçalves. 

Residiu na Rua Paratiji, nº 90, Jardim Jau, bairro da Penha. 

O cidadão Orlando Pandori foi um homem leal, feito de valores, trabalho, obstinação, 
boa fé e, sobretudo, amor ao próximo. Qualidades que seriam plausíveis fossem consideradas 
como loas ou enaltecimento, mas que, em se tratando dele, apenas correspondem a um retrato 
autêntico sem retoques. 

Em 1958, fixou residência no Cangaíba, naquela época o bairro era formado por 
chácaras, sem estrutura sanitária, ruas sem pavimentos, iluminação das ruas e praças, 
precárias. Com garra e determinação, atuou, junto a outros moradores e domiciliados, 
incansavelmente, junto aos Órgãos Públicos para sanar os problemas que se apresentavam. 
Faleceu em 2016 e, até hoje é lembrado pela sua contribuição para a transformação urbana no 
bairro. 

Frequentava a Paróquia de Santo Antônio, em Engenheiro Trindade, participando de 
todas as atividades realizadas para angariar fundos financeiros, alimentos e agasalhos 
destinados aos menos favorecidos. Durante mais de 25 anos, contribuiu e participou dos 
eventos chamados "Noites de Pizzas" promovido pela Paróquia cujas arrecadações 
destinavam-se às entidades beneficentes. 

Ao longo de sua vida mostrou-se sempre digno, amigo, alegre e receptivo a todos à 
sua volta tornando-se uma referência e um exemplo aos membros de sua família à qual 
sempre dedicou-se acima de qualquer expectativa sendo pai dedicado e exemplar além de 
ótimo marido. 

Faleceu em 18 de fevereiro de 2016, deixando a esposa, os filhos, os netos Cássia 
Gonçalves Pandori, Ricardo Gonçalves Pandori e Felipe Gonçalves Pandoria e a sua única 
bisneta Maria Eduarda Gonçalves Pandori. 

Sendo assim, ao Sr. Orlando Pandori, por sua constante dedicação na busca do 
progresso e engrandecimento de sua coletividade, seus familiares e amigos gostariam de 
prestar esta homenagem, perpetuando seu nome na cidade de São Paulo. 

Para tanto, peço o apoio dos Nobres Pares para a aprovação deste Projeto de Lei. 
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