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Aos oito dia do mês de maio de dois mil e dezoito, ás quatorze horas e vinte e dois minutos, reuniram-se 5 

no Plenário D’jalmo Lopes da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, para sessão solene em 6 

homenagem ao Dia das Mães, sob a presidência do vereador Gelson Antunes- PDT e os seguintes 7 

Vereadores: Fabiano Pires– MDB, João Francisco Moraes Cardoso – PT, Daiane dos Reis Gonçalves - 8 

PDT, Francisco Alexandre Morfan- MDB, Rogério Goetz Munhoz – PSB, Gelson Antunes – PDT, 9 

Juliano Soares – PT, Delmar Nunes – PDT, Jorge Vidal Amaral – MDB. A palavra está com o 10 

Presidente Gelson Antunes: Boa tarde a todos dou aberta a sessão solene no dia oito de maio de dois 11 

mil e dezoito, em homenagem ao Dia das Mães. Chamada Nominal. A palavra esta com Presidente 12 

Gelson Antunes: Convido as autoridades a compor a mesa, a delegada Patricia por favor, senhor 13 

Prefeito ainda não chegou, primeira Dama a senhora Neusa Gonçalves secretaria da assistência social, 14 

Capitã Marcia por favor, também convido representante da policia federal Marcelo Liriart juntamente 15 

com nos, esta pequeno nosso espaço, com satisfação nos queremos mencionar aqui a nossa violinista 16 

que é daqui de Eldorado do Sul Cassilene Mansque e Lucas que agora vão tocar o HINO NACIONAL.   17 

Cerimonialista: Hoje é dia daquelas que nos deram carinho e atenção, que nunca nos deixaram de 18 

cantar uma canção, que nos amaram antes mesmo de nos conhecer, que por amor, muitas noites de sono 19 

tiveram que perder. Hoje é o dia daquelas que nos ensinaram tudo, que por nós, moveram mundos e 20 

fundos, que nos colocaram no mundo e nem pensaram na dor, que nos mostraram o verdadeiro amor. 21 

Hoje é o dia das que infelizmente não são eternas, o dia das mais especiais, das mais amadas, das mais 22 

queridas, o dia das nossas melhores amigas. Mãe é presente de Deus, para completar o homem, Deus fez 23 

a mulher, mas para participar do milagre da vida, Deus fez a mãe, para liderar uma casa, Deus fez a 24 

mulher, mas para edificar um lar, Deus fez a mãe, para estudar, trabalhar e competir, Deus fez a mulher, 25 

mas para guiar a criança, Deus fez a mãe, para os desafios da sociedade, Deus fez a mulher, mas para o 26 

amor e carinho, Deus fez a mãe, para fazer aquele trabalho, Deus fez a mulher, mas para embalar o 27 

berço e construir um caráter, Deus fez a mãe, para ser princesa, Deus fez a mulher, mas para ser uma 28 

rainha, Deus fez a mãe, nesse dia tão especial, queríamos dizer mil e uma palavras pra vocês, 29 

gostaríamos de dizer o valor inestimável que vocês representam a todos nós, pois vocês mães, são 30 

responsáveis por quem somos hoje, são os motivos de toda a nossa felicidade, mães, com todo esse 31 

carinho, só podemos agradecer a Deus por vocês serem quem são, vocês são o mais lindo presente de 32 

Deus para toda a humanidade. Neste momento faremos uma homenagem do poder Legislativo a 33 

Delegada Patricia Sanchotene Pacheco, Natural de Porto Alegre, nascida em vinte e oito de agosto de 34 

mil novecentos e setenta e quatro, graduou-se em ciências jurídicas e sociais pela Pucrs (..) Academia de 35 

policia na quadragésima turma de delegados, pos graduada em violência contra criança e adolescente (..) 36 

Adquiriu na sua carreira imensa experiência em segurança publica, foi delegada titular em Triunfo, 37 

Taquari e na delegacia de homicídios e desaparecidos (...) delegada adjunta na decima sexta delegacia 38 

de policia de Porto Alegre, no Departamento de Policia Metropolitana e no Departamento Estadual de 39 

Investigação de Narcóticos, diretora (...)Divisão de assessoramento individual, divisão de comunicação 40 

social, diretora adjunta do Departamento de relações Institucionais, da Secretária de Segurança Publica, 41 

colaboradora da Secretaria Nacional de Segurança Publica do Ministério da Justiça, coordenadora da 42 

Operação Resgaste e tudo isso só até dois mil e nove. De dois mil e nove a dois mil e dez, delegada 43 

titular na Delegacia de proteção ao consumidor, saúde pública e da propriedade industrial, intelectual, 44 
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material e fins, do Departamento de investigações criminais, de dois mil e onze a dois mil e doze, 1 

diretora da divisão de assessoramento de assuntos institucionais e assessoria de direitos humanos da 2 

chefia da policia civil, dois e doze a dois mil e quatorze, diretora adjunta do departamento de 3 

treinamento na secretaria de segurança publica, dois e quatorze a dois mil e quinze, chefe na divisão de 4 

atividades especiais do departamento de comando e controle integrado, dois mil e quinze a dois mil e 5 

dezesseis, diretora do departamento de direito humanos, secretaria de segurança publica, dois mil e 6 

dezesseis, titular da delegacia de policia de Eldorado do Sul e substituta da delegacia de policia de 7 

Guaiba, professora da academia de policia civil na secretaria penal, processo penal, direito 8 

administrativo, direitos humanos e ética policial. Ser mulher é ter de provar a todo momento que é capaz 9 

de ser e fazer o que quiser, quando quiser e como quiser, é se fazer ouvir mesmo quando querem calar a 10 

luta diária pela liberdade de ser feliz, é usar a razão e o coração com guia para nunca desistir, é mostrar 11 

a todos o nosso valor, a força para aguentar o dia a dia, o trabalho, o chefe, o funcionário, o marido, os 12 

filhos e todas as necessidades que essas funções demandam, nunca deixando a doçura e serenidade, é 13 

por todas essas qualidades que estamos aqui hoje, para homenagear a delegada Patricia, delegada do 14 

município de Eldorado do Sul, desde maio de dois mil e dezesseis, mãe da Ana Beatriz e João Felipe, 15 

cantora nas horas vagas e profissional super engajada nas causas de inclusão social, com foco na luta das 16 

mulheres e do direito das crianças, sendo um exemplo de profissional por sua atuação intensiva, 17 

alcançando resultados significativos pro município de Eldorado do Sul, representando toda a força da 18 

mulher. Agradecemos imensamente por esses anos dedicados ao crescimento e (...) a construção ativa na 19 

melhorias de segurança da comunidade eldoradense, obrigada pelo profissionalismo, caráter e 20 

comprometimento extraordinários, que a sua vida profissional, continue contribuindo para o 21 

desenvolvimento de nosso estado e do nosso pais, sucesso nessa nova etapa. a mesa diretora em nome 22 

de todos os Vereadores gostaria de chamar a delegada para receber com muito carinho uma placa de 23 

lembrança da nossa casa. Neste momento convido a delegada Patricia para fazer uso da tribuna: Bom, 24 

em primeiro lugar, hoje não vou fazer muitas... Não consigo nem falar, deixa eu só me recuperar porque 25 

essa homenagem foi a mais linda que eu já recebi na minha vida e na minha carreira, uma salva de 26 

palmas pra todos vocês. Bom, pra me recompor eu vou fazer a saudação então, presidente da Câmara, 27 

querido amigo e companheiro de trabalho, Vereador Gelson, à mesa diretora, Vereadora Daiane, tá me 28 

dando vários brancos, Vereador Fabiano, a todos os Vereadores que compõe esta casa, minha 29 

companheira, a coirmã Brigada Militar, aqui no município de Eldorado eu posso dizer que realmente 30 

tem sentido essa palavra de coirmã, porque nós trabalhamos muito unidos, com uma irmandade muito 31 

grande. Representando a Polícia Federal, o agente da Polícia Federal Marcelo Iriarte, eu tenho a honra 32 

de dizer que também é meu amigo pessoal e esposo da delegada Tatiana que também já foi delegada 33 

nesse município. Representando a PRF, da Paz, estamos nos conhecendo pessoalmente hoje, mas muito 34 

já nos falamos por telefone desde que ele assumiu há... há pouco tempo, também pela integração que 35 

PRF tem aqui com a Polícia Civil, né, com a Polícia Militar, enfim, colega também da PRF, saudar o 36 

presidente da nossa associação delegado Clayton, nosso vice presidente, eterno presidente, Doutor 37 

Vilson Müeller, meus colegas delegados que aqui estão, que eu faço questão de nominar, delegado 38 

Daniel Mendelski, quem sabe um dia vai ser o delegado daqui de Eldorado, a gente tá torcendo por isso, 39 

agora ele recebeu uma missão de assumir uma força tarefa em Porto Alegre, mas o desejo dele é de 40 

poder estar aqui, nesse município me substituindo e muito bem me substituindo. O que hoje faz muito 41 

bem, o delegado titular de Guaíba que tem a função de substituir Eldorado do Sul e vem fazendo isso 42 

com maestria e o fará até a vinda, né delegado Tiago, de um delegado titular, as delegadas Carolina da 43 

delegacia de Canoas, aqui da nossa região, a delegada Sabrina, ex-titular de Guaíba, que muito 44 



 

 

 3

1

respondeu aqui também por Eldorado, que vocês já conhecem, a delegada Tatiana, que foi delegada aqui 1 

de Eldorado, escondidinho ali o delegado Valeriano, que é da quarta delegacia de Canoas, mas que 2 

aceitou o meu convite pra trabalhar comigo como titular da delegacia de Alegrete, respondendo por 3 

Manoel Viana. Agora que eu vou então já a público, os Vereadores, enfim, todos já conheciam, fui 4 

convidada para assumir a delegacia regional de Alegrete, que faz parte o município então de Alegrete, 5 

Uruguaiana, Manoel Viana e Barra do Quaraí e já estamos então com um integrante que era aqui da 6 

região que também tá indo comigo, o delegado Valeriano, queria saudar com muito carinho todos os 7 

agentes da delegacia de polícia de Eldorado do Sul, os quais eu pediria que ficassem em pé, porque cada 8 

um tá num lugar, que aqui estão, uns estão em férias não puderam vir, Betina, Tiago, o Rodrigo, 9 

comissário Gabana que eu não estou vendo, estava ali na porta, saudar os nossos colegas também de 10 

Guaíba, que eu também pediria que ficassem juntos porque Guaíba e Eldorado ainda são um único 11 

município no que tange a união no trabalho da Policia Civil e da Policia Militar, Alessandra, Marilia, a 12 

Cristina, o Rodrigo Olson, também o nosso secretario municipal de Guaíba, nosso comissário Gardel, 13 

pode ficar em pé também, nosso policial por muito tempo aqui na região, e também de Guaíba, o nosso 14 

coronel Quadros que há pouco tempo foi pra reserva, mas sempre trabalhando muito por toda essa 15 

região, foi comandante, né, dessa região por muito tempo e a gente sabe o quanto ele sempre se 16 

empenhou por esse trabalho, o nosso sargento Ferreira também que comanda aqui o município junto 17 

com a capitã. Eu não quero esquecer de ninguém estão agora eu vou saudar mais genericamente os 18 

integrantes do município, da procuradoria, doutora nossa amiga de todas as horas, o pessoal da saúde, do 19 

conselho tutelar, eu vi umas conselheiras, da assistência social, a nossa primeira dama aqui também, foi 20 

secretária da assistência social e todos os amigos e amigas que estão aqui, os parceiros de trabalho em 21 

Eldorado do Sul e na região, e não menos importante, mas por isso que às vezes fica por último eu 22 

queria pedir pra ficarem aqui do meu ladinho enquanto eu falo os meus filhos, já que hoje é uma 23 

homenagem do dia das mães, a Ana Beatriz e João Felipe e junto minha segunda mãe que é a Maria 24 

Helena, que me criou desde que eu tinha vinte dias, está conosco, por favor Caca vem aqui junto e que é 25 

minha segunda mãe e agora vai ajudar a criar os meus filhos porque eles não vão comigo pra Alegrete, 26 

eu vou ficar indo e voltando, então ela vai fazer o meu papel também aqui de mãe. Espero não ter 27 

esquecido de ninguém, mas sintam-se todos muito saudados, todas as pessoas aqui da Câmara, os 28 

assessores dos vereadores, da diretoria, do presidente, que muito se empenharam, sabe, pra fazer essa 29 

homenagem e eu quero dizer que por sermos amigas no WhatsApp, essa homenagem não podia ter sido 30 

mais a minha cara, inclusive a música da trilha sonora foi a primeira música que eu cantei num sarau e 31 

num show, que agora eu canto também como hobby, então ela também é minha amiga no Instagram, ela 32 

foi buscando tudo e chegou (...) tá aqui ela (...) uma salva de palmas em agradecimento. Bom, agora que 33 

eu me acalmei, eu posso conversar com vocês (...), queria dizer que a dois anos atrás, no dia dezoito de 34 

maio de dois mil e dezesseis, eu estive aqui nessa tribuna, muitos de vocês já eram vereadores naquela 35 

legislatura, pra tomar posse no município de Eldorado do Sul, e eu lembro que naquela ocasião eu 36 

comentei aqui no meu discurso de posse que muitos dos meus familiares, amigos e até colegas diziam 37 

assim: ‘mas como assim, tu já é quarta classe, pediu pra ir prum município pequeno como Eldorado’, e 38 

eu disse sim, pedi, saindo da secretaria de segurança, foi a minha escolha estar aqui, neguei alguns 39 

convites para estar em Porto Alegre, inclusive em áreas de direção do Palácio da Polícia porque eu 40 

queria viver de novo a polícia na sua essência e os delegados e agentes que aqui estão sabem disso, e 41 

municípios pequenos em tamanho, aliás, aqui não é pequeno em tamanho, né, como Alegrete é grande 42 

em tamanho, mas pequenos no que pode se dizer em termos de, hã, populacional é onde se dão as 43 

melhores relações de trabalho, é onde a gente constrói as redes, onde a gente constrói relações eficientes 44 
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no que tange ao atendimento à população, a realização ao trabalho de polícia judiciária, a construção 1 

efetiva da segurança, da cidadania, e um verdadeiro atendimento, né, aos grupos vulneráveis, e eu já 2 

dizia desde aquele momento, que eu tinha certeza que eu ia ter isso aqui em Eldorado e que era como se 3 

eu estivesse passando a limpo a minha entrada na polícia, que foi em noventa e nove, num município 4 

aqui próximo também, que é o município de Triunfo, onde da mesma forma eu estabeleci relações que 5 

eu tenho até hoje, e não foi diferente, mas foi surpreendente, foi muito melhor do que eu imaginava, é 6 

como eu tinha dito no primeiro dia, eu tava trazendo uma bagagem de dezessete anos de polícia, como 7 

se eu tivesse começando na polícia pela primeira vez, e eu desenvolvi desde o primeiro dia o trabalho 8 

em Eldorado com muito amor, eu acho que essa homenagem é o reflexo de vocês terem conseguido 9 

perceber esse amor todo que eu dediquei a cada dia que eu estive aqui e hoje, eu tenho certeza que 10 

Eldorado foi o município mais importante de toda a minha carreira, eu estou indo agora para Alegrete 11 

que é a terra natal da minha mãe, onde eu cresci, espero lá também ter tantas relações boas e profícuas 12 

de trabalho como eu tive aqui, mas eu tenho certeza que o que a gente construiu aqui  em Eldorado do 13 

Sul, eu nunca mais vou esquecer, vou levar sempre pra minha vida, e que essa amizade, que não foi só 14 

trabalho a gente conseguiu desenvolver muitos amigos aqui, amigos verdadeiros que acreditavam nas 15 

mesmas causas, essas amizades são pra vida toda e que eu posso garantir pra vocês, é isso, que eu onde 16 

quer que eu esteja, eu vou continuar sempre batalhando por Eldorado do Sul, pela segurança pública de 17 

Eldorado do Sul, pela polícia civil de Eldorado do Sul, enquanto não tiver um delegado titular aqui, eu 18 

sou uma que vou batalhar e não vou sossegar, se puder ser o nosso colega, delegado Daniel Mendelski, 19 

eu não sei onde está agora, mas que ele veio conhecer e se apaixonou por Eldorado, agora recebeu essa 20 

missão, mas ele ainda quer estar aqui nesse município, porque a propaganda que eu fiz, não foi uma 21 

propaganda enganosa, exagerada. Daniel pra tu ver que são essas pessoas, qualidade dos munícipes de 22 

Eldorado do Sul e das pessoas que fazem as políticas públicas daqui, posso dizer pra vocês que terão em 23 

mim sempre uma amiga, tudo que vocês precisarem, às vezes até só um contato na polícia civil ou 24 

algum órgão, algum lugar, me procurem que a gente sempre sabe com quem falar, né, isso já é uma 25 

grande coisa no início, mas dizer que as relações que a gente estabeleceu aqui vão ficar pra sempre. Esse 26 

final de semana, quem me acompanha no Instagram sabe, eu tive em Triunfo, porque eu tenho amigos lá 27 

até hoje, trabalhei lá de noventa e nove a dois mil e um, estive com pessoas de Taquari, onde trabalhei 28 

de dois mil e quatro a dois mil e cinco, e eu quero vir quantas vezes vocês me convidarem pra Eldorado 29 

do Sul. Quando eu fui falar com o prefeito, eu marquei uma reunião com o prefeito e o vice e com a 30 

mesa diretora da Câmara pra comunicar que eu sairia do município, eu deixei bem claro tudo isso e 31 

vocês sabem que sempre vão poder contar comigo. E já fui até convidada pro aniversário do município, 32 

dia seis de junho, né, oito, oito de junho, farei de tudo para estar aqui como é um final de semana, acho 33 

que não haverá problema e quero – é um final de semana? Não, é um feriado – estarei aqui no município 34 

de Eldorado, porque eu me sinto uma cidadã eldoradense, e já disse isso pra vocês, quem sabe um dia eu 35 

não volto a trabalhar aqui, né, ainda tem bastante chão pela frente, os meus vínculos continuam aqui 36 

próximos, a minha família vai continuar em Porto Alegre, mas independente de qualquer coisa, eu quero 37 

dizer que quando eu falei que ia ser bom tá aqui em Eldorado é porque eu sou uma pessoa otimista que 38 

acredito que sempre as coisas vão ser melhores, mas hoje eu digo que eu não imaginei quão bom seria. 39 

Então eu só tenho que agradecer a todos vocês deixar também minha região lá do Alegrete, agora a 40 

partir do dia dez, hoje eu ainda sou delegada em LP de Eldorado, né, Tiago. O Tiago Carrijo responde, 41 

mas eu ainda sou, até amanhã, sou lotada em Eldorado, mas a partir do dia dez então lotada como 42 

regional do município de Alegrete e daquela região toda, toda vez que vocês tiverem próximos de lá, por 43 

favor, façam contato e vão até Alegrete, se estiverem em uma cidade próxima, assim como o Vereador 44 
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Gelson me disse que tem uma base também do trabalho que ele desenvolve lá em Quaraí, é muito 1 

próximo, o senhor não deixa de ir lá em Alegrete pra nós nos revermos e mais uma vez hoje eu só tenho 2 

a agradecer, agradecer então todos os meus colegas delegados, todos os agentes da polícia civil, todos os 3 

parceiros das forças de segurança pública e todos os poderes e instituições aqui de Eldorado e das 4 

pessoas que todas as vezes que iam na delegacia e que se sentiam bem atendidas ou por mim ou por um 5 

dos agentes iam no gabinete pra agradecer e isso não tem preço e acho que o recado que a gente tem pra 6 

dar pra cada um de nós, principalmente os da área de segurança que chegam na vida das pessoas, às 7 

vezes nos piores momentos, nos momentos mais difíceis, que a nossa atenção dispensada na hora do 8 

atendimento e isso serve pra PRF, pra Brigada, pra Polícia Civil, pra nós pode não significar nada, não 9 

ser mais que a nossa obrigação, mas às vezes ali a gente tá dando tudo que aquelas pessoas precisavam e 10 

muitas vezes com nosso atendimento, principalmente, na área dos vulneráveis, da violência doméstica, 11 

violência contra a criança e adolescente, idosos, enfim, a gente pode tá mudando e salvando a vida 12 

dessas pessoas, então fica o recado pra que vocês confiem nos órgãos de segurança, que continuem 13 

parceiros e que com certeza, a polícia civil do Rio Grande do Sul hoje representada pela essa 14 

homenagem que eu estou recebendo está agradecida, porque toda vez que qualquer instituição 15 

homenageia qualquer membro da polícia civil ou da brigada ou da PRF ou de que órgão seja, da Polícia 16 

Federal, por exemplo, é toda a instituição que está sendo agraciada e por isso então eu gostaria agora de 17 

agradecer a vocês pedindo pra essa plateia, nunca vi essa casa tão cheia, fico feliz assim de ver tanto 18 

amigos dá uma grande salva de palmas para o Poder Legislativo, o Executivo, né, deste município. 19 

Muito obrigada e eu jamais vou esquecer de Eldorado e jamais vou esquecer desta homenagem. Queria 20 

só ressaltar que eu tô vendo aqui, doutor Damasceno, doutor Roger também me abanou, doutora Jenifer, 21 

que são pessoas, são advogados que vão trabalhar com a gente ali na DP pra nos auxiliar pra que os 22 

flagrantes sejam homologados sem receber nada por isso, por uma questão de cidadania, então isso 23 

também é muito louvável. Brigada a todos. Cerimonialista: Todos os delegados para tirar uma foto, 24 

convido a todos para retornarem a seus lugares, convido neste momento ao nosso Prefeito Municipal a 25 

compor a mesa Ernani de Freitas Gonçalves, neste momento para mais uma homenagem convido o 26 

professor Luiz Henrique Rodrigues e Thaiane Santos. A palavra esta com o Presidente Gelson 27 

Antunes: Eu quero saldar bem vindo aqui nosso muito digno Prefeito Ernani Gonçalves, é uma alegria e 28 

satisfação ter o senhor com nos nessa tarde na sessão solene em homenagem ao dia das mães, eu já 29 

quero passar a palavra ao senhor para deixar a sua mensagem, A palavra esta com o Prefeito Ernani 30 

De Freitas Gonçalves: Muito obrigado, eu quero de antemão pedir desculpas pelo meu atraso, eu estava 31 

trabalhando também e acabei me atrasando pra chegar, mas antes tarde do que nunca né, hoje é um 32 

momento muito especial, nessa sessão solene, são dois momentos especiais, primeiro porque estamos aí 33 

homenageando um pouco adianto, mas estamos homenageando o dia das mães e que esse realmente é 34 

um momento muito especial a todas as mães presentes, as mães de Eldorado do Sul, enfim, e um 35 

segundo momento né, que também não deixa de ser bastante, um pouco triste, digamos assim, mas 36 

necessário de a gente tá aqui homenageando a nossa delegada que está nos abandonando né, está nos 37 

abandonando, está indo embora, infelizmente vamos ficar sem a presença dessa excelente delegada que 38 

fez um excelente trabalho aqui com a gente, acima de tudo demonstrando seu trabalho, seu carisma e a 39 

sua responsabilidade com seu trabalho aqui na sociedade de Eldorado do Sul, então delegada Patrícia, 40 

esse é um momento até, digamos assim, de alegria por saber que você vai assumir um cargo melhor, um 41 

cargo elevado, uma responsabilidade maior fora daqui, mas um momento também de tristeza pra todos 42 

nós eldoradenses de saber que você vai nos deixar e vai, espero que pelo menos quando vir do Alegre 43 

pra cá, ela passar, chegue aqui pra nos visitar, então meu carinho e meu abraço a você, que tudo ocorra 44 
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da melhor forma possível na sua vida, que continue sendo essa pessoa maravilhosa que você tem 1 

demostrado ser, então eu vou encerrar por aqui, porque como já disse anteriormente, quem chega 2 

atrasado não tem direito a fala né, mas como eu não poderia deixar de dar o meu recado, parabenizar o 3 

dia das mães e dizer, demostrar da nossa preocupação realmente que hoje está, digamos assim, deixando 4 

a nossa delegacia aqui, a delegada Patricia, a gente não sabe como é que vai tá, quem que vem e quando 5 

vem, mas o fato é que isso são coisas da vida, são coisas do profissionalismo, ela tá indo pra uma 6 

responsabilidade maior, então não poderia deixar de fazer isso aí, então sucesso delegada Patricia, que 7 

Deus lhe acompanhe na sua jornada, obrigado. Cerimonialista: Neste momento chamo o Vereador 8 

João Francisco Moraes Cardoso - PT Homenageando  – Loreci Rocha Ramos: Quero cumprimentar 9 

aqui a mesa a diretora e cumprimentar os colegas vereadores e a colega vereadora ,cumprimentar aqui 10 

também senhor prefeito municipal ,cumprimentar aqui a primeira dama e cumprimentar os secretário da 11 

prefeitura municipal de Eldorado do Sul, quero cumprimentar aqui nossa autoridade nossa delegada 12 

,cumprimentar o seu nome todos os policiais da policia civil que se encontram aqui ,que trabalham aqui 13 

,cumprimentar também capitã Márcia e também todos seus demandados e funcionários enfim da policia 14 

militar e integrantes da policia militar aqui de Eldorado do sul ,de prefeitura Guaíba e de outras instância 15 

que estão aqui ,cumprimentar também o senhor policial Marcelo e também cumprimentando outros 16 

integrantes da prefeitura estejam aqui ,cumprimentar nosso assessoras que estão aqui da retar quada 17 

ajudando pra que isso aconteça ,cumprimentar aqui também todos e todas as mães que se encontram 18 

aqui cumprimentar integrantes da comunidade dos jornais das instituições e outros que se encontram 19 

aqui ou que representam algo aqui sabemos que momentos difícil como nesse momento como dizia e 20 

como fazia mesões antes antecederam nos poemas ,nas músicas de que a mãe exerce uma função tanto 21 

na família e na sociedade e na vida de uma importância tão grande que nem comparando se compara 22 

daquilo que é claro antecipada oito de março mais hoje nessa sessão mãe delegada eu via quando você 23 

falava ali a sua filha ..positivo né ela esta ali presente naquele momento que é muito importante pra você 24 

pra ela enfim pra todos e pra todas mães aqui presente sinto muito delegado quando grandioso delegado 25 

Cararo saiu daqui agora deu agora deu foi ou não foi ? Eldorado com muito prazer você isso quer dizer 26 

aqui veio substituir na sua forma do jeito trabalhar mais em grande trabalho espero e torço pra que você 27 

vá pra Alegrete tenha sorte tenha êxodo lá faça se um grande trabalho também ,reconhecimento desse 28 

dia segurança pública em muitas vezes recebendo fatiadamente o seu salário quanto a brigada militar a 29 

policia civil ,homens e mulheres e mães se dedicam a sua função ao seu exercício muitas vezes olhando 30 

na sua conta bancária só defit e não o seu salário mais que continua com a cabeça erguida e cumprido a 31 

função como a senhora cumpriu aqui a sua função muito bem quero aqui não diferente de outras mães 32 

,porque todas as mães de sua forma do seu jeito cumpri a sua função sempre de maneira ...sútil,presente 33 

de uma forma e exuberante ,conheci e foi assessora a minha por pouco tempo a Jéssica e acabei 34 

conhecendo toda a família dona Loreci Rocha Ramos que nasceu dia vinte um de maio em mil e 35 

quarenta e cinco ,católica com um pequeno defeito mais também por que gremista por coincidência não 36 

tem como negar que ,colorado dizer que é difícil hoje é o melhor time do Brasil ,mais faz parte já fomos 37 

quantos dezenas de ano né então temos que reconhecer para as brincadeiras filha de agricultor casada 38 

aos desseis anos aos desseis anos com o senhor Pedro se encontra aqui também mãe de Lucimara 39 

,Rosemar e José Luiz .Em mil e novecentos e oitenta foi mora la na San Suci aqui em Eldorado do Sul 40 

que na época ainda Eldorado do Sul pertencia a Guaíba trabalhou de emprega fazendo faxina nas casas 41 

,em oitenta e três perdeu a filha Rosimar que deixou o filho Douglas em quatorze dias de idade veja bem 42 

fez de mãe como sempre já falei várias vezes nessa tribuna que a mãe é sempre mãe cuida dos filhos dos 43 

vizinhos ,cuida dos seus ,cuida dos netos e vai com os bisnetos e tem muitas ainda que cuidava dos 44 
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tataranetos e não foi diferente anos após abriu uma pizzaria onde trabalhou até o falecimento da sua 1 

segunda filha a Lucimar que lhe deixou mais três netos Aline de sete anos e as gêmeas a Janiz e a 2 

Jéssica com nove dias de idade continuo abdicando na pizzaria na crianção do seu netos e incluindo a 3 

sua família ,em dois mil e seis foi diagnosticado uma doença que paralisou seus músculos e prejudicou 4 

todo o seu sistema nervoso onde ficou quase sete meses se locomovendo com cadeira de roda nos dias 5 

de hoje ainda luta muito com algumas sequelas da sua doença que continua de pé cuidando a sua família 6 

,cuidando das suas netas enfim eu sinto de que fez que faz o seu papel que a mãe muita vezes na família 7 

o mesmo muitas vezes não fala da família não extrapola a família praticamente da rua da comunidade da 8 

uma boa qualidade a mãe dos seus e dos outros isso é tão bonito daquilo que eu falava um pouco antes 9 

você pode citar quantas vezes citar mais você não consegue chega a altura daquilo que se faz por isso é 10 

um dia especial para as mães no dia oito por que na verdade o dia de homenagear e de reconhecer é 11 

todos os dias é todos os dias por isso as mães tenham importância tão grande muitas vezes não o seu 12 

caso mais os pais os chamados chefes de família vão se embora e deixam mulher que a mulher ai mãe 13 

abdicar com o pai como chefe de família como administrador do lar muita vezes da empresa e cuida dos 14 

seus filhos pra que seus filhos que tenham um caminho certo tão grande importância tão grande como 15 

essa eu chego dizer aqui muita vezes aqui nessa tribuna dos preconceitos da sociedade que ir para um 16 

mercado de trabalho importando muitas vezes muito mais o estudo profissional por que o homem ganha 17 

seus vinte e cinco e trinta por centos isso nos homens legisladores políticos temos que ir trabalhando né 18 

com a sociedade pra que pelo menos um dia que pague o salário dos homens no mínimo isso por que 19 

são detentoras de muito mais do que isso do interior mesmo na cidade dois tendo o mesmo trabalho 20 

chegando em casa é raras as casas com as famílias que o homem ajuda nas tarefas domésticas 21 

praticamente as ,mulheres ultrapassa muitas vezes da meia noite cuidando dos filhos preparando o dia já 22 

olhando pra frente no outro dia deixar tudo pronto pra escola e pro trabalho pros teus filhos e lendo isso 23 

de que a minha homenageada muito essa relação que assumiu também os seus netos como mãe 24 

certamente vitoria de todas as mães se confundi eu chamo aqui pra prestar essa homenagem senhora 25 

mãe que é avó mais que é mãe .  Cerimonialista: Neste momento eu chamo Vereador Juliano Soares 26 

– PT,  Homenageando – Vera Lucia Dutra Vasquez: Muito boa tarde a todos o senhor presidente 27 

vereadora Daiane vereadores senhor prefeito Ernâni dona Neuza Gonçalves  secretária da assistência 28 

social ,e toda  equipe que esta ai da assistência social que hoje e a secretária de saúde aqui presente aqui 29 

também representante das mulheres que também esta ai a nossa comunidade e ausentes públicos ,João 30 

ferreira que também secretário de Habitação  esta ai desculpe, primeiramente parabéns a todas as  vocês 31 

mulheres representante guerreiras da nossa cidade batalhadoras que venha ajudando construir a nossa 32 

cidade de melhor pra todas delegada Patricia fico muito feliz com o trabalho que fez nesses anos junto 33 

com nos te desejo muito sucesso na sua empreitada pegou um desafio quando chegou nessa cidade e 34 

com trabalho dedicação com compromisso  tu você venceu seu obstáculos né e ta sendo reconhecida 35 

pelo seu trabalho né embora esteja saindo do município de eldorado do sul esta reconhecida pelo 36 

trabalho que desenvolveu junto com nos foi um trabalho difícil a gente sabe que não é fácil trabalhar na 37 

área de segurança pública mas tu sendo mulher  também desenvolveu um excelente  trabalho esta sendo 38 

reconhecida pela casa por isso pela a tua capacidade  e com tu que tenha feito com a nossa cidade a 39 

nossa cidade esta vivendo um momento novo que é um momento de desafio e a gente fica muito feliz né 40 

de tá fazendo parte disso e meu primeiro mandato mais eu fico feliz de esta contribuindo com a cidade  41 

fico feliz de ver o executivo municipal desenvolvendo o seu trabalho com  sucesso troço que os 42 

próximos dois anos seja assim que a nossa cidade tenha que a nossa população tenha acesso aquilo que é  43 

direito dela  melhor condição de vida que ela tenha sim ao longo do tempo indo absorvento aquilo que 44 
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ela contribui nos somos pessoas que contribui  pra que a cidade venha se desenvolvendo natural que a 1 

nossa cidade contribua com serviços prestados com qualidade então te agradeço prefeito Ernâni pelo 2 

trabalho que vem desenvolvendo e também te parabenizo são um ano e pouco de mandato  mais é um 3 

ano e pouco com um  com bastante coisas  que a gente tenha acompanhado quanto na área da 4 

infraestrutura na área de qualificação eu vejo ai que vocês estão trabalhando bastante e também na área 5 

de saúde né que tem  o pessoal da saúde fazendo um bom trabalho a gente sempre fala isso por que não 6 

existe tipo  a gente vence os outros obstáculos não ter saúde a gente não consegue vencer outros  7 

obstáculos mais quando a gente não tem saúde a gente não consegue andar pra frente se o trabalho que 8 

vem feito pela saúde tem sido de qualidade a gente tem e agradece vocês ai pessoal equipe,falando um 9 

pouco dos dias das mulheres e das mães tenho certeza que esse dom que a mulher tem prosperar de 10 

mandar de gerar filhos né é algo único na vida de uma pessoa nos homens não temos essa capacidade as 11 

mulheres tem essa capacidade com carinho de propor projetos na vida de um filho a gente não tem não 12 

consegue lembrar né coisas da nossa infância mais uma mãe consegue lembrar dos detalhes desde do 13 

primeiro dia que nasce que gera seu filho até o dia da sua formatura vinte anos depois estará se 14 

formando no colégio e a tua mãe esta lá chorando com lágrimas  vendo que teu filho conseguiu chegar 15 

em algum lugar muitas vezes essas mães abrem mão de seus sonhos próprios pra que a gente tenha 16 

alguma coisa na vida então é natural que a gente reconheça isso com o nosso reconhecimento pessoal 17 

mais também emocional por que muitas vezes a gente nosso dia a dia é muito puxado é muito complexo 18 

e a gente acaba esquecendo  de agradecer as pessoas responsável é então quando tiver oportunidade tem 19 

que agradecer sim tem que agradecer tem que chegar em casa abraçar a mãe eu sempre quando estou em 20 

casa eu to lá por casa eu chego nem se for dois minutos  conversa com ela eu faz diferença pra ela a 21 

gente que tem a mãe presente abraços não deixa de fazer hoje eu não  vou homenagear  a minha mãe  22 

uma pessoa além de ser minha mãe hoje vou homenagear a dona Vera, a Vera é uma pessoa muito 23 

especial pela a nossa família  por que e ela abraço uma causa né meu sobrinho Brayan ele nasceu com 24 

problema de coração desde dos primeiros dias sempre teve do nosso lado uma pessoa que se dedicou 25 

muito me lembro um dia que fui fazer uma visita no hospital e eu vi ela abraçada com ele era a Vera  26 

lúcia vasque nasceu dia dezessete de outubro de mil e noventa e sete em petrópolis filho da dona maria 27 

do seu arcilinio uma mulher batalhadora cassou cedo fez dois filhos a Rafaela e o Alisso mora em 28 

Eldorado do sul já mais de dezoito anos perdeu seu esposo há seis anos atrás seu Rubens mais sempre 29 

bem vista por eles  foi uma mulher guerreira forte como mãe sempre ajudou seus filhos e levou sempre 30 

pro seu lado   do bem foi mãe junto hoje e seus dois netos estão aqui os dois netos é uma guerreira não é 31 

uma pessoa que embora tenha enfrentado  um momento difícil na sua vida ela também assumiu pra si 32 

compromisso de casa com seus dois filhos sozinha não é fácil ter uma família como hoje um pai uma 33 

mãe construir uma família manter pelas dificuldades que estamos passando vivendo hoje imagino uma 34 

mãe sozinha então te parabenizo Vera pelo teu gesto e ainda mais por você ser uma dessas mães como 35 

milhares de hoje que abraçam as dificuldade dos outros e não deixam tenho certeza que as dificuldade 36 

foram vencidas hoje o Brayan esta com mais cinco anos foi por tu causa também por que tu nos 37 

momentos difíceis que a Lucineia enfrentou teve lá abraçou isso e quando os médicos mesmo diziam 38 

que ele não chegaria aos dois anos hoje ele esta se prondo por conta própria então quero te parabenizar e 39 

estou te  homenageando por isso por não ser egoísta tem muitas pessoas que viram as costas e não 40 

colocam no lugar dos outros deixam elas deixam elas sozinhas com isso então parabéns obrigado. 41 

Cerimonialista: Neste momento eu chamo Vereador Delmar Nunes -PDT, Homenageando – Nersa 42 

Maria Barbosa Primeiramente Boa tarde, ao presidente da mesa aos meus colegas e a companheira 43 

Vereadora Daiane ao prefeito Ernani, a nossa primeira Dama Dona Neuza, a nossa Capitã pela presença 44 
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o nosso comandante da PR e a nossa delegada, que está nos deixando hoje e vai nos deixar muita 1 

saudade e a comunidade toda em geral. No meu pronunciamento eu vou ser rápido e objetivo, minha 2 

homenageada de hoje iniciou suas atividades como professora, Diretora na escola Otávio Gomes Duarte 3 

em Mil novecentos e oitenta e oito após a emancipação do municipio a nossa professora foi trabalhar na 4 

Escola Roseli Correa da Silva, Escola Bento Gonçalves na década de oitenta e nove no desenvolvimento 5 

da atividade, diretora e professora da Escola Bento Gonçalves e Getulio Vargas em mil novecentos e 6 

noventa e três retornou a Escola Otávio Gomes Duarte como diretora, em mil noventos e noventa e sete 7 

continuou sua atividade no Otávio Gomes do Duarte, em dois mil e um a dois mil e quatro trabalhou na 8 

secretaria de Educação, supervisou e implantou projeto de iniciativa municipal do municipio, de dois 9 

mil e cinco a dois mil e seis trabalhou na Escola Paraná, dois mil e sete a dois mil e treze trabalhou na 10 

Escola Davi Rigel Neto, professora das séries iniciais, de dois mil e quatorze até o presente momento 11 

trabalha na Escola Sepé Tiaraju como diretora na gestão atual diretora da Escola Sepé Tiaraju recebeu o 12 

apoio a comunidade dos pais, dos alunos do assentamento São Pedro e São Pedro II, com amor 13 

dedicação defendendo uma escola de qualidade para todos, acredita no potencial da Educação, minha 14 

homenageada de hoje representa todas as mães de Eldorado do Sul e do Brasil ela é natural de Santana 15 

da Boa vista, nascida em vinte e dois de setembro de sessenta e dois, casada, mãe de quatro filhos de 16 

coração avó de quatro netos, venha receber sua homenagem professora Neusa Maria Carpiz. 17 

Cerimonialista: Neste momento eu chamo oVereador Rogério Goetz Munhoz- PSB , Homenageado  18 

Lizarb Bonilha Lobato: Senhor presidente, boa tarde, boa tarde colegas vereadores, boa tarde a toda a 19 

comunidade que está reunida nesse dia, nessa sessão solene né, tão especial que é o dia das mães. Quero 20 

cumprimentar aqui a delegada Patrícia, que pena que a gente ta le lhe dando essa homenagem por ela ta 21 

indo embora né, a gente gostaria te dando essa homenagem de dois anos pra que a senhora, fica-se mais 22 

dois, quatro, seis anos conosco, mas infelizmente a vida segue e, a senhora vai trilhar novos caminhos, 23 

eu tenho certeza com muito êxito, como sempre tem feito até aqui, e nós ficamos na saudade, mas tenho 24 

certeza, muito bem lembrado pelo Vereador Tigre, vai ser como o próximo, também vai desempenhar 25 

um bom trabalho na nossa comunidade, em pouco tempo nós ainda debatemos e fizemos audiência 26 

pleiteando isso, melhor segurança pro nosso município de Eldorado do Sul, e tenho certeza que vamos 27 

conseguir com o próprio delegado, mas muito obrigado por tudo, por todo o seu trabalho, com a sua 28 

simplicidade, com a sua simpatia, mas com a sua firmeza na hora de tomar decisões, isso pra nós foi 29 

muito importante e tenho certeza, a senhora deixou uma marca muito grande na nossa cidade, pelo seu 30 

trabalho, pela sua dedicação a essa comunidade tão carente que necessita desse serviço de segurança, 31 

quero aqui parabenizar todas as mães e dizer que esse é o momento nessa casa legislativa, onde todos os 32 

debates que a gente passa aqui diariamente e discute e defende sua posição com debates acirrados, 33 

nesses momento nós se curvamos a esse momento tão especial, que é a homenagem ao dia das mães, 34 

nobre Vereador João Ferreira, e aqui peço desculpas, esqueci de cumprimentar nosso prefeito Ernani, 35 

cumprimentando ele, cumprimento o secretario e todos os funcionários do executivo, ao nosso 36 

legislativo, aos nossos funcionários, colegas de câmara que organizaram tão bem esse evento, mas como 37 

eu dizia, são momentos que a gente se rende a essa homenagem de dias das mães, homenagear uma mãe 38 

é uma coisa tão diferente, tão profundo, e eu aqui tive a oportunidade de homenagear a minha mãe 39 

também, não poderia deixar de fazer isso, porque a gente como pai, sabe que um filho ele brinca com o 40 

pai, ele se diverte com o pai, faz tudo o que é coisas com o pai. Mas quando ele precisa dum carinho, 41 

duma palavra, dum afago mais profundo, é a mãe que ele procura, isso é inegável, então a gente nesse 42 

momento a gente se rende a essa homenagem de dia das mães e com muito carinho lembrar que essa 43 

homenagem só existe por causa de uma vereadora, por isso tão importante termos Vereadoras nessa 44 
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casa, como no caso da Vereadora Daiane que não está aqui agora, mas que muito bem representa as 1 

mulheres nessa câmara, e quem teve a ideia e sensibilidade de propor essa homenagem de dia das mães, 2 

foi a Vereadora Noemi, na época, lá em dois mil e dez, dois mil e onze, Vereador Chico, meu colega já 3 

era dessa época, também lembrado de fazer, de criar esse dia, essa homenagem ao dias das mães. E a 4 

gente se emociona, a gente não tem o que se falar e muitas vezes a gente chora, mas chora de carinho, 5 

chora de amor, porque está fazendo uma homenagem não só a nossa mãe, mas todas as mães que 6 

representam, que estão representadas nesse dia, que estão homenageadas, a gente homenageia nesse dia, 7 

por todos os vereadores, e quero que todas sintam-se homenageadas, porque todas são merecedores 8 

nesse dia, com certeza todas as mães são merecedores, inclusive na minha simplicidade de orador, eu 9 

separei um poema que diz mais ou menos assim. “ Amor de mãe não espera nada em troca, é um 10 

compromisso eterno de dar mais do que as pessoas permitem, é um esforço que transcende a capacidade 11 

humana, é dedicar um tempo maior do que a própria vida e nunca ficar triste com a sua mesmo que a 12 

deixe pra tras, amor de mãe não se ensina em livros, mas se sente qual a ligação instintiva como se fosse 13 

história para contar, é um segredo guardado desde a fundação do mundo que correu gerações, sem nunca 14 

ser esquecido, ser grato será sempre atitude escassa, quando se recebe, se recebe verdadeiramente amor 15 

materno e as palavras nunca poderão retribuir as bênçãos que recebem de tal proximidade, mãe, mãe 16 

cria, mãe luta, mãe dá e por tanto que faça é tudo sem defeito, entre lágrimas suor e dificuldades, mesmo 17 

que ache que é pouco, virtuosa, ela não desiste. E no final, se puder escolher o premio, mãe não quer 18 

outro tesouro a não ser seus filhos felizes, então é mais ou menos isso que se resume a mãe. E nesse dia 19 

eu não poderia deixar de escolher uma pessoa muito próxima, que eu tenho um carinho muito grande, 20 

que é a minha amiga (..) Bonilha, que nós nos conhecemos na nossa caminhada da vida politica e que a 21 

gente aprendeu ater m carinho, um respeito mas muita admiração, pelo seu trabalho profissional, sua 22 

dedicação com funcionaria que desenvolveu em varias áreas do município, principalmente na assistência 23 

social mas que trabalhou também na iniciativa privada em muitas áreas mas que principalmente é natura 24 

de São Gerônimo, nasceu em mil novecentos e cinquenta e nove, é formada segundo em grau em 25 

Magistério, né, lá em São Gerônimo, que é mãe de três filhos, a Simone, a Cintia e o Marcos Antônio, 26 

mas o que eu aprendi mais a admirar nessa (...)é o fato de ser mãe. Eu conheço muito bem a Cintia, 27 

conheço bem a Simone, são dois filhos que tem o maior respeito e maior carinho com a mãe e isso 28 

demonstra a mãe que soube criar bem os seus filhos, transmitir esse amor e agora receber esse amor, 29 

então por isso nesse dia eu escolhi homenagear a nossa pessoa, que eu tenho certeza que é uma super 30 

mãe, que é uma pessoa merecida, de uma pessoa que é lutadora, que é trabalhadora, que cuida dos seus 31 

filhos e que é mãe, pra que eu pudesse fazer essa homenagem pra ti, Cerimonialista: Neste momento 32 

chamo o Vereador Jorge Vidal Amaral - MDB, Homenageada – Georgina Gonçalves Garcia Quero 33 

cumprimentar a mesa na pessoa do presidente cumprimentando ele e cumprimento a todos os meus 34 

colegas vereadores à nossa vereadora Daiane, quero cumprimentar a nossa delegada Patricia e agradecer 35 

por ter feito por eldorado nesse momento que a senhora esteve por aqui e desejar boa sorte nessa nova 36 

empreitada quero também ,delegada na sua pessoa cumprimentar toda a  segurança pública que esteve 37 

aqui presente ,cumprimento também a nossa primeira dama dona Nelza ,cumprimento ela, 38 

cumprimentando todas as mulheres aqui presente no auditório e especial quero cumprimentar o nosso 39 

prefeito municipal o seu  Ernâni Freitas Gonçalves seja bem vindo nessa casa meu prefeito ,quero 40 

cumprimentar também a todos e à todas aqui presente ,e dizer que esse dia é um dia muito especial a 41 

gente fazer homenagem pra mulher, mulher mãe aquela que tem a benção de gerar um filho mãe pra 42 

mim quando chega o dia da homenagem nessa casa é a onde ,é um dia difícil pra mim porque perdi 43 

minha mãe vai fazer dois anos agora e a primeira homenagem que eu fiz no dias das mães foi aqui que 44 
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tive a oportunidade de homenagear e homenageie  minha mãe então todo ano a gente tem essa 1 

oportunidade de homenagear as mães dai a gente procura sempre ,homenagear a mãe aquela mãe mas  2 

aquela imagem que chegue próxima da mãe da gente pelo carinho pelo afeto pela amizade que a gente 3 

tem pela pessoa então eu procuro sempre essa amigas que na caminhada da vida a gente encontra pelo 4 

meio do caminho  muitas mães as qual dão aquele aconchego na gente aquele carinho e aquela atenção 5 

,mãe é uma referência , uma referência na família , referência pro filho pra filha e no momento de 6 

partida da mãe da gente ,a gente acaba perdendo a  referência da gente por  que a gente não tem mais 7 

aquele lugar para quele aconchego  pra chegar se lamentar muitas vezes chorar no colo da mãe  se 8 

lamentar no colo da mãe por que não tem idade e nem tamanho pra gente chorar no colo da mãe da 9 

gente por que mãe tá sempre ali a disposição ela esta sempre atenta a tudo o que acontece pro um filho 10 

mãe não precisa dizer o que um filho esta faltando só no olhar ela sabe o que o filho precisa e que esta 11 

com algum problema naquele dia não adianta esconder por que ela diz tem alguma coisa fulano eu te 12 

conheço então eu digo quero deixar uma mensagem aqui em relação as mães pra quem ainda tem sua 13 

mãe aproveite bem, procure passar sempre que podem todos os dias próximo a sua casa dar aquele 14 

abraço na mãe por que o dia de amanhã pertence a Deus a gente não sabe se vai chegar até lá nem a 15 

gente vai chegar ou outro dia  tu vai chegar pra visita , por que tua mãe não esta mais conosco então é 16 

muito difícil a gente seguir uma caminhada mesmo eu que  tenho cinquenta e quatro anos ainda sinto 17 

muito a falta da minha mãe e é uma perda muito grande por que a gente perde o rumo como falei e a 18 

gente perde à referência fica sem  referência nenhuma no momento que a nossa mãe parte e nos deixa 19 

então nesse sentido da homenagem caminhando por ai nesse tempo por que morro em Eldorado  conheci 20 

uma pessoa maravilhosa que é minha homenageada de hoje e na casa dela sempre recebi um carinho um 21 

afeto e ali ela me conquistou então nessa homenagem que estou fazendo pra minha homenageada em 22 

nome da dona Jorgina Garcia  eu quero homenagear todas as mães aqui presente principalmente aquelas 23 

aquelas que foram homenageada pelos vereadores dessa casa então quero chamar a dona Jorgina para 24 

receber a minha homenagem  por gentileza dona Jorgina. Cerimonialista: Neste momento chamo 25 

Vereador Fabiano Pires - MDB, Homenageado – Jandira Cordeiro: Seu Presidente, boa tarde, boa 26 

tarde a todos os colegas Vereadores, colega Vereadora Daiane e a todos os funcionários do nosso 27 

legislativo. Boa tarde aos nossos representantes do judiciário, agora a pouco o Thiago estava por ali 28 

também nos acompanhando, aos nossos colegas e grandes parceiros do poder executivo aqui através do 29 

nosso Prefeito Ernani, nossa primeira dama, dona Neusa, e ao seu competente time de secretários, 30 

diretores, que também ai estão realizando um trabalho maravilhoso em nossa cidade. Aos nossos 31 

representantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Brigada Militar, em especial 32 

a nossa delegada Patrícia, que nos deixa, vai nos deixando um legado de muito trabalho e ótimos 33 

resultados, também gostaria de saudar as instituições aqui presentes, instituições públicas, privadas, 34 

concede no nosso município e também nos municípios vizinhos, mais uma saudação muito especial a 35 

nossa comunidade de Eldorado do Sul. Dia das mães, uma data extremamente especial, talvez uma das 36 

mais especiais do nosso calendário de datas comemorativas, mas também na minha singela opinião é 37 

uma oportunidade de prestação de contas. Eldorado do Sul hoje possui em torno, ou pra ser preciso 38 

quinze mil trezentos e cinquenta e cinco postos de trabalho e a grande maioria não é ocupado por 39 

moradores de Eldorado do Sul, então eu entrei nessa semana com uma importante indicação ao nosso 40 

executivo, que é um grande parceiro pra promoção de cursos de qualificação profissional em nossa 41 

cidade. Trabalhei recentemente durante quinze anos no projeto pescar, e sei o quanto é importante pra 42 

uma mãe ver o seu filho bem encaminhado, também quero aproveitar aqui o Prefeito pra fazer um 43 

agradecimento que eu não tive a oportunidade de agradecer ainda, em relação ao nosso serviço militar, 44 
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durante mais de vinte anos Eldorado do Sul dispensava todos os seus jovens do serviço militar, e ali se 1 

interrompia o sonho de muitos, mas muitos jovens mesmo, e a partir desse ano né, a partir desse ano, os 2 

nossos jovens serão selecionados pelo exercito brasileiro, que estará aqui em setembro, graças a uma 3 

grande iniciativa que tivemos junto com o nosso Prefeito, que mudou uma realidade, uma triste 4 

realidade que vinha por mais de vinte anos, então agora os nossos jovens tem real chances né, de cento e 5 

sessenta e quatro alistados até o presente momento, cento e vinte e quatro já estão em processo seletivo 6 

e em setembro o exercito estará aqui em Eldorado do Sul pra selecionar os nossos jovens, então antes de 7 

ficarem nas esquinas né, a noite, estarão ai, vislumbrando uma excelente carreira que é a carreira militar. 8 

Eu sei Prefeito, que eu sou meio suspeito, sou filho de militar e fui militar durante quase dez anos, mas 9 

eu tenho certeza que os nossos jovens serão bem encaminhados. Agora partindo de imediato pro 10 

momento muito especial que é a homenagem que vocês devem ter percebido, isso não foi a mestre de 11 

cerimonias que se esqueceu de falar o nome da minha homenageada, eu pedi que ela não falasse por que 12 

eu vou começar falando do currículo dela e vocês ficam ai tentando vê se adivinham de quem se trata, 13 

de primeiro quero destacar que conversei com várias pessoas, várias pessoas e os relatos foram 14 

maravilhosos, o currículo da nossa moradora e grande homenageada que é (…) do estado do Paraná, 15 

chegou em Eldorado do Sul em mil novecentos e oitenta e um, e logo em seguida desenvolveu um 16 

trabalho maravilhoso em nossa cidade, com as nossas crianças, montando em sua própria casa uma 17 

creche, uma creche em parceria com o SESI e aonde acolheu e atendeu durante muitos anos, muitas 18 

crianças Eldoradenses, depois em virtude da mudança na legislação, passou a desenvolver outras 19 

atividades e como não poderia ser diferente, foi convidada para ser diretora da associação dos moradores 20 

do bairro Cidade Verde (…), aonde prestou relevantes serviços por mais de dezoito anos, também foi 21 

presidente da associação por quatro mandatos, foi coordenadora das nossas creches municipais aqui de 22 

Eldorado do Sul, e também ocupou o desafiador e relevante cargo de diretora da nossa casa de 23 

passagens, Contos de Fada. Fez parte atuante da fundação da escola de samba e eventos de carnaval do 24 

município de Eldorado do Sul, também foi presidente do conselho municipal de assistência social por 25 

dois mandatos e ajudou e auxiliou na elaboração do primeiro plano municipal de assistência social. 26 

Infelizmente, no ano de dois mil e dezessete, uma tragédia ocorreu em Eldorado do Sul, e sua filha foi 27 

brutalmente assassinada, deixando quatro filhos e apesar da dor imensa passou a ser mãe avó de quatro 28 

netos. Nossa homenageada é mãe de três filhos, do Pedro, do Émerson e da Daniela, já falecida. Vó e 29 

mãe, do Bruno, do João Vitor, do Vitor Hugo e do Gustavo e também é vó dos seguintes netos, da 30 

Vitória, da Pietra, da Renata, do Maylon, do Cristian e do Marcos, também colocou o seu nome a 31 

disposição da nossa cidade, e concorreu ao cargo de Vereadora do nosso município, e não se elegeu 32 

Vereador Chico, por pouquissimos votos, trabalhou nessa casa legislativa como assessora parlamentar e 33 

também contribuiu para o desenvolvimento e o crescimento da nossa comunidade, e cuidando, cuidando 34 

acolhendo e amando as nossas crianças de Eldorado do Sul, totalizando ai em média mais de quinhentas 35 

crianças. Eu gostaria de convidar nesse momento a senhora Jandira Cordeira, para receber a nossa justa 36 

e linda homenagem. Cerimonialista: Neste momento chamo a Vereadora Daiane Gonçalves - PDT, 37 

Homenageado – Ursula Silva Pedroso Boa tarde a todos, eu não preciso nem dizer o quanto a minha 38 

homenageada é querida né, tem torcida organizada pra ela ai. Boa tarde Prefeito, boa tarde primeira 39 

dama, dona Neusa, boa tarde ao presidente dessa casa e aos demais colegas, a todos os presentes, 40 

obrigada por estarem aqui conosco nessa sessão, aos policiais que estiveram aqui conosco da policia 41 

rodoviária, policiais civis, militares, eu vou esperar depois a delegada Patrícia se ela retornar também 42 

pra falar um pouquinho do trabalho dela aqui, por que é bem dolorosa essa despedida com a delegada 43 

por que ela foi uma grande parceira nossa né, e como mulher ai apoiou o nosso estabelecimento da 44 
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coordenadoria da mulher, então se ela retornar também, fazer algumas palavrinhas pra ela depois. Bom, 1 

Úrsula, te escolhi por muitos motivos, de uma certa forma eu posso dizer que com apenas quatro anos de 2 

diferença de idade tu é uma mãe pra mim também né, por que quando precisa puxar a orelha tu puxa, 3 

sempre né, então contando um pouquinho a história da Úrsula aqui, ela tem quarenta anos, ela mora em 4 

Eldorado do Sul há trinta e quatro anos, iniciou o curso de serviço social, por motivo de força maior ela 5 

tá com a faculdade trancada, negra, e uma pessoa que luta pelo seu espaço, jamais se entrega na primeira 6 

derrota, reconhece que tem uma personalidade muito forte, e quem que o conhece a Úrsula sabe que ela 7 

quando precisa falar, ela fala mesmo. Ela tem cinco filhos, duas netas do coração, a Ísis e a Manuela, 8 

atualmente a Úrsula tá trabalhando como a diretora do CRAS, o Centro de Referência de Assistência 9 

Social aqui do município. Ela já trabalhou como diarista, como doméstica, como jornaleira, como 10 

vendedora, como babá, como telefonista, como cuidadora de idosos, servente de serviços gerais, 11 

monitora de escola e diretora da casa de passagem. A Úrsula vem de uma família com seis irmãos, e dois 12 

já são falecidos, como irmã mais velha, ela sempre ajudou a sua mãe, a dona Lorení a cuidar dos irmãos, 13 

hoje a irmã mais nova, a Jéssica, também mora com ela, junto com seu filho, Kélvin. Úrsula conheceu o 14 

significado de ser mãe com dezessete anos, com a chegada do seu primeiro filho, Peterson, que hoje tem 15 

vinte e dois anos e com vinte ela teve a Bibiane, que hoje está com vinte anos, com trinta e quatro anos, 16 

ela tava o sentimento de muita dor ao perder sua melhor amiga, a Flor, a Flor na época tinha três filhos, 17 

o Jonathan, o Walace e a Raíssa, a Úrsula com seu mega coração de mãe, adotou os três, pra Úrsula, ser 18 

mãe é um sentimento fora do normal, mãe tem o dever de proteger, de cuidar e de amar os seus filhos, a 19 

Úrsula se descreve como uma mãe muito exigente, segundo ela é uma mãe mega preocupada, chata as 20 

vezes, metida, mas isso tudo por que ela ama muito os seus filhos, eles são os bens mais preciosos que 21 

ela tem na vida e não se imagina vivendo sem eles. Ao longo da vida, foi conhecendo muitos filhos, 22 

aqueles ditos do coração, segundo a minha amiga Úrsula, o amor ao próximo está a cima de tudo, não 23 

importa raça, religião, situação financeira, devemos sempre respeitar e amar, uns aos outros, ela é muito 24 

grata as pessoas que a vida colocou na sua trajetória, e todas aquelas pessoas que hoje fazem parte dos 25 

seus amigos verdadeiros, e eu Úrsula, tenho a honra de dizer que eu me considero uma amiga verdadeira 26 

tua, e tu é uma amiga verdadeira minha, eu te amo. Delegada, eu disse que no final se a senhora 27 

retornasse eu ia dar algumas palavras, bom, é com pesar que eu me despeço da senhora hoje, por que é 28 

incrível saber que a gente teve uma delegada aqui humilde, parceira, que tava junto com a comunidade 29 

em todos os momentos, a gente podia convidar pra qualquer coisa, qualquer situação, e tu sempre 30 

atendia todos, de portas abertas, não importa se era autoridade máxima do estado, a pessoa mais 31 

humilde, então eu tenho certeza que Alegrete tá ganhando muito e a gente aqui espera realmente que a 32 

senhora continue vindo, passando por aqui, e pode ter certeza que eu vou sempre lhe contatar né, pela 33 

nossa luta ai, pelas mulheres. Brigada sim, foi uma guerreira, elucidando casos de feminicídio, de 34 

chacina, é, ver uma mulher que a frente da segurança pública que é uma situação tão complicada e tão 35 

forte, corajosa, parabéns por todos esses enfrentamentos. Úrsula, só pra finalizar, é, momentos como o 36 

do meu aborto em dois mil e quinze, tu foi a primeira pessoa que eu contatei, então acho que nem a 37 

minha mãe sabia disso aqui, tu me estendeu a mão, é, tu é mãe de todos, tu é mãe das crianças do 38 

CRAS, tu é mãe de todas as pessoas que enfrentam situações de enchente em Eldorado, que até com a 39 

tua casa dentro da água, tu esquece as tuas coisas e vai cuidar dos outros, então, é, são muitas situações 40 

nessa cidade que as pessoas reconhecem o teu amor e o trabalho com que tu, a forma como tu 41 

desenvolve teu trabalho, e as vezes nem precisa estar trabalhando, por que tu é uma pessoa 42 

extremamente humana, então não importa se tu tá na prefeitura ou tu não estás na prefeitura, tu é sempre 43 

essa mulher, que tá sempre de coração aberto. Um grande abraço a todas as mães aqui homenageadas, as 44 
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que também não foram homenageadas, mas eu fiquei muito feliz ai de ver pessoas (...), a dona Jandira, 1 

dona Nersa, professora, então muito feliz aqui por essa sessão do dia de hoje, um abraço a todos.  2 

Cerimonialista: Neste momento chamo o Vereador Francisco Alexandre Morfan – MDB, 3 

Homenageado – Angela do Carmo Machado de Oliveira: Boa tarde a todos e a todas, cumprimento o 4 

nosso presidente, a mesa, colega Vereadora Daiana, cumprimento nosso Prefeito Ernani, dona Neusa, 5 

nossa delegada Patrícia que tá aqui em nome da nossa procuradora, da primeira dama e a nossa 6 

procuradora, por que hoje é homenagem do dia das mães, doutora Sílvia que tive um privilégio muito 7 

grande de você ser minha procuradora nessa casa em dois mil e dezesseis, e podermos trabalharmos 8 

junto e tenho um grande respeito pela senhora, e hoje a senhora tem uma missão de estar junto no 9 

executivo né, ajudando o nosso prefeito lá e seus colegas procuradores, e o nosso colega Vereador que 10 

foi na legislatura passada, João Ferreira, que hoje é secretário em nome dele saúda a todos os secretários 11 

de governo e aos funcionário do executivo, e também em nome das pessoas, das gurias, das mulheres 12 

que organizaram essa sessão solene, para que saísse da melhor maneira possível, Presidente, sintam-se 13 

todas as mães homenageadas, então eu quero saudar a nossa delegada mais uma vez, que em dois mil e 14 

dezesseis quando eu fui Presidente dessa casa, que ouvi a senhora no primeiro pronunciamento aqui, eu 15 

disse que Eldorado, por ser próximo a região metropolitana, nós tivemos dois delegados que passaram 16 

por aqui, que antecederam a senhora, que foi o Zuco e o delegado Carraro, deixaram sua marca, sem 17 

falar nos outros, que teve o Abílio, teve outros no passado, mas o Zuco, delegado Zuco e delegado 18 

Carraro, botaram Eldorado do Sul nos eixo na época, mas a senhora não deixou a desejar, a senhora, o 19 

executivo foi parceiro, o legislativo foi parceiro, as entidades foram parceiras da senhora, e a senhora 20 

teve uma missão importante, de desvendar vários crimes, de fazer apreensões, de diminuir a 21 

criminalidade, por que não é fácil hoje, o momento que estamos vivendo, num país, numa crise, num 22 

estado, parcelando salário né, com falta de policiais, mas eu tenho certeza que a senhora fez um bom 23 

trabalho aqui e desejo a maior sorte do mundo, que a senhora comandará Alegrete, de qual eu tive o 24 

privilégio de servir no décimo segundo batalhão de engenharia do combate no (…) em Alegrete, um 25 

ano. Então, é uma grande cidade, e a senhora é merecedora duma carreira brilhante, então tá aqui umas 26 

saudações da casa, de mim como vereador e do meu gabinete, dos meus assessores, saudação muito 27 

carinhosa senhora, mas não poderia deixar de, também tá aqui os conselheiros tutelares, então o meus 28 

cumprimento aos bombeiros voluntários, e a toda comunidade em geral, mas primeiramente também 29 

quero dar um abraço carinhoso a minha irmã, Maria de Lurdes que veio de Montenegro, que é mãe 30 

também, a minha esposa Jeneci (…) que também é mãe da minha filha, e por mais que não esteja junto 31 

aqui, a minha mãe, não posso deixar de falar né, por que ela que foi, que tem o privilégio ainda de ela 32 

estar viva, apesar já meio, muitas deficiências né, mas ontem eu tive almoçando com ela e assim que eu 33 

posso, eu sempre vou lá e abraço ela por que é uns dias muito importantes, vi no Vereador Vidal ali 34 

como faz falta a mãe né, a gente só sente quando perde, então o abraço carinhoso sempre é da mãe o 35 

abraço fraterno, que dia das mães é todos os dias né, mas hoje é homenagem, eu não vou me estender 36 

muito, eu tenho uma homenageada, de qual eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho, que é a 37 

dona Ângela né, que é natural de Santo Ângelo né, que é uma mulher né, que há trinta anos atrás veio 38 

para nossa cidade, com o sonho de, de uma vida melhor, dona Ângela do Carmo Machado de Oliveira, 39 

tem cinquenta anos né, casada com José Rone da Conceição Molina, conhecido como Zé, né, o Zé da 40 

Tecmil, muitos chamam o Zé da Tecmil né, então, mãe de seis filhos, tendo um falecido, uma mulher 41 

batalhadora, mãe, dona de casa, trabalhadora, que nunca mediu esforços para ter o bem estar da sua 42 

família, que mesmo, mesmo as vezes tudo parecendo ser tão cansativo, nunca se deixou abater, fazendo 43 

todo o possível pelo bem dos filho, sempre com um sorriso no rosto, por que ser mãe é isso, é ser forte, 44 
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é acreditar quando todos já desistiram, é estar acordada quando todos já estão dormindo, é ser 1 

despertador, conselheira, professora, dona de casa, dentre tantas outras coisas, recebendo em troca o 2 

melhor salário do mundo, o sorriso e o amor dos filhos. Mãe é o anjo de Deus enviado a terra com o 3 

dom de amar, então, em nome da dona Ângela, sintam-se todas homenageada, a gente viu na 4 

homenagem do Fabiano Pires que, recentemente uma história muito triste que aconteceu em Eldorado 5 

do Sul, mas está aqui a mãe, criando seus netos, sendo mãe e avó, esse é o carinho e o afeto que tem, 6 

mãe é pra todas as horas, pras horas boas e pras horas difíceis, então em nome da dona Ângela, mais 7 

uma vez, eu peço pra vir na frente pra receber essa placa, a senhora é merecedora, de mim, do meu 8 

gabinete e desta casa legislativa. Cerimonialista: Neste momento chamo o Presidente Gelson Antunes 9 

PDT , Homenageado – Argina Figueira da Silva: Senhores vereadores, Vereadora Daiane, Senhor 10 

prefeito Ernani Gonçalves, primeira dama, meu boa tarde a toda a comunidade que se faz presente, 11 

quero manifestar minha imensa alegria nesse momento impar, para todos nós, todos que estiveram, 12 

delegada Patrícia, os componentes da policia civil, brigada militar, policia federal, rodoviária e, 13 

manifestar aqui hoje o momento que nos trouxe um certo impacto, foi o dia que recebemos a noticia que 14 

teríamos uma agenda com a delegada Patrícia, e ao chegar nessa reunião parecia que ia se desenrolar 15 

tudo de forma natural, seria mais uma reunião de trabalho, traçando algumas metas para a nossa 16 

Eldorado, estava indo muito bem, quando daqui a pouco recebemos aquela noticia que deu, bateu muito 17 

forte e quase que, pra mim parecia até que como se dizia lá fora, uma piada de mal gosto, mas aos 18 

poucos entendemos que certamente Deus nos seus desígnios tinha algo melhor reservado pra senhora e 19 

assimilamos a noticia que a senhora nos deu, de imediato quero agradecer a todos os vereadores, em 20 

especial aos componentes da mesa que aceitaram fazer essa homenagem a senhora, muito merecida, que 21 

a senhora fez por merecer, como um agente de segurança do nosso município, a senhora é a pessoa que, 22 

quando as pessoas lhe procuram, elas já recorreram a todos e, elas lhe procuram fragilizadas, lhe 23 

procuram em meio ao desespero, e a senhora durante o período que a senhora aqui esteve como 24 

delegada, a senhora soube ser conselheira, soube ser orientadora, sobre ser psicóloga, soube ser humana, 25 

a senhora sobre se apresentar a nossa sociedade como uma pessoa humana, como talvez como mãe, 26 

como cidadã, que tem os mesmos anseios, os mesmos desejos das pessoas que a senhora estava ali 27 

prestando o seu trabalho, mas também a senhora soube se impor com autoridade, não deixando que a 28 

pilantragem tomasse conta de Eldorado do Sul, não deixando que as pessoas de índole levassem no 29 

barato aquilo que lhes cabia, que é o rigor da lei, a força da lei, por isso a senhora merece a nossa 30 

homenagem, o nosso conhecimento, a senhora leve para Alegrete essa recordação de reconhecimento 31 

pela pessoa que a senhora foi aqui, como agente, como detendo um certo poder de decisão, a senhora 32 

nunca usou a sua autoridade para dizer o não, porque o não as pessoas já tem. A senhora sempre se 33 

colocou como humana, por isso, delegada Patrícia, meu reconhecimento, meu carinho e meu respeito 34 

pela senhora, como profissional, como cidadã, como uma pessoa atuante da nossa segurança publica. 35 

Manifestar aqui a minha satisfação de ver os homenageados, de saudar a todos os que já foram aqui 36 

homenageados, as mães. Em uma época em que a vida está tão ligada ao virtual, está quase tudo virtual, 37 

as amizades são virtuais, se é que da pra chamar de amizade virtual, a vida está se passando muito 38 

virtual, e um dia como esse é um dia para valorizarmos as pessoas, dar as rosas as nossa mães, enquanto 39 

elas cheiram, enquanto elas ouvem, enquanto elas são e guardar uma imagem, eu tive uma imensa 40 

satisfação de homenagear o ano passado a minha mãe, e cada vez que eu chego lá na casa da minha mãe, 41 

a minha heroína, eu chego lá tem uma plaquinha que ele recebeu aqui, e aquilo não senta uma mosquito 42 

ali, prefeito, Deus o livre, é uma recordação que eu tenho certeza, vereador Rogerio, que alegra os dias 43 

delas, ela que me criou que me educou, que teve uma de suas vistas vazadas, enquanto dava uma, se 44 
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chama foiçada, tem uma palavra mais bonita deve ter pra isso, mas eu não aprendi né, quando ela foi 1 

cortar um galho, aquele galho lhe vazou um olho, lhe furou um olho, para buscar um galho, esqueci 2 

agora, com espinho, para buscar o pão para o seu filho, para as minhas irmães gêmeas, ela que deixou 3 

aqui hoje e ela não pode estar, deixo aqui registrado que ela soube me dar carinho debaixo de uma 4 

arvore, enquanto trabalha na roça, ela sabia ir lá na caixinha, porque não tinha berço, não creche na 5 

época, era uma caixa de madeira com um cercado, a certa altura, tinha uma grade de madeira, e ela ia la 6 

e me dava o alimento e me dava o carinho e me dava o afeto, sabia se doar para os seus filhos, para o 7 

esposo, enfim, mulher, as pessoas que tornam o nosso mundo mais cheio de amor, mais cheio de beleza, 8 

mais cheio de ternura, mais cheio da essência divina, a mãe tem o poder de trazer a essência divina 9 

através de seus gestos. Está aqui minha sogra, eita sogra, que coisa, sogra é uma benção, minha esposa, 10 

mãe dos meus filhos, e a mulher tem um poder tão grande, que ao conceber, ela concebe vida no seu 11 

ventre e eu não sei qual é a química mas ela concebe também juízo na cabeça do espesso, não é sr. 12 

Prefeito, pra nós homens o quanto um filho nos traz mudanças, o quanto um filho representa para nós, 13 

quanta coisa seu Francisco, quando a gente é novo, a gente deixa de fazer, não agora eu sou um pai de 14 

família, eu tenho filhos, olha que coisa linda, o poder de manter a nossa essência e também a nossa 15 

espécie, está nas mães e no ventre das mulheres, está no ventre das mães, portanto, queridas mães 16 

eldoradenses, mulheres que trazem alegria para o lar, mulheres que trazem equilíbrio e um homem que 17 

entendia de mulheres, Vereador Rogerio, era Salomão, teve trezentas mulheres e setecentas concubinas 18 

e em u dos seus sábios provérbios ele chegou a dizer assim: aquele que acha uma mulher, acha uma 19 

coisa boa. E quem tem uma mãe tem uma coisa excelente, mais do que bom. Eu tenho uma coisa que eu 20 

só atribuo a Deus, que é a palavra maravilhoso, eu acho que tudo aqui entre não, não cabe a palavra 21 

maravilhoso, mas o mistério da mãe é algo por demais grande, que eu posso chamar de maravilhoso. 22 

Conceber, trazer a vida e parece que passar (...) ali se inicia uma nova etapa, parabéns, uma abraço a 23 

todas as mães. Eu disse ao prefeito que eu teria a honra hoje de homenagear uma mãe lá da nossa terra, 24 

nós somos lá da terra dos poloneses, só eu saí pelo duro de lá, delegada, porque o polonês chama o 25 

brasileiro de pelo duro, então vim eu de lá pra cá, mas primeiro veio o prefeito por esse caminho né, e 26 

logo atrás veio a dona Argina figueira da Silva, a quem eu tenho a alegria de saudá-la, e ela, seu filho 27 

Audir, seus netos, o Abel que é praticamente nos criamos juntos, eu tenho a alegria de homenagear uma 28 

mulher que tem na essência no seu ser, algo muito especial que é um amor, vivi tempos escuros e 29 

sombrios na minha história e durante esses tempos sombrios e escuros, por vezes eu ia lá na casa dessa 30 

mulher e eu era recebido da mesma forma com que ela recebia uma autoridade, eu era recebido, e eu 31 

nunca vou me esquecer, sua casa sempre teve uma mesa muito comprida porque sempre tinham muitas 32 

pessoas fazendo refeição na sua casa, em um momento que eu cheguei la extremamente fragilizado, eu 33 

tava com vergonha de mim mesmo, era uma pessoa que estava passando por um momento muito difícil, 34 

tinha vergonha dos meus pais, tinha vergonha dos meus amigos, das pessoas que viram nascer e me criar 35 

lá. E eu saí desnorteado e fui pescar, e dessa pescaria eu pensei, eu vou na casa da, como ela era 36 

conhecida lá, irmã Argina. Sua casa não bastava ter umas mesa grande, tinha muita sombra de 37 

sinamomo na frente e ali ela recebia as pessoas e me recebeu e me convidou a uma farta mesa de café da 38 

tarde, e eu relutei um pouco pra chegar naquela mesa mas eu cheguei prefeito, e cada um tem o seu 39 

sistema, nos somos um pouco de tribo né, dona Argina me leva ao momento do café a tirar um texto 40 

bíblico que tem numas caixinhas, coisas de crente e ela manda eu tirar, ah mas eu não vou tirar, do jeito 41 

que estou depravado, mas Deus o livre, não vou tira, e ela disse tu vai tirar, e tirei um texto que eu nunca 42 

mais esqueci, que foi Hebreu 8.12 e diz apenas isso: E de seus pecados não me lembrarei mais. Aquilo 43 

marcou a minha historia, tive ali um divisor de aguas, surgiu ali uma pequena esperança, não bastava o 44 
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senhores saber dessa história, a primeira vez que eu tomei kisuco, delegada, foi na casa dessa mulher, 1 

dona Argina, nós era tão pobre mas tão pobre, que tem a musiquinha aquela da ecola que nem cantam 2 

mais né, marré marré, não sei mais, criado num rancho de barro, se santa fé, eu nunca tinha tomado o tal 3 

de Kisuco, eu chego na dona Argina, uma viagem de quarenta quilômetros de carroça puxada a cavalo, 4 

aonde meus pais paravam pra dar agua aos animais e fazer o almoço em um (..) ninguém sabe o que é, 5 

eu chego na cada da dona Argina e na hora da janta me botam uma agua milagrosa numa jarra e eu 6 

fiquei impressionado, o que será isso? E quando eu comecei a beber, não parei mais prefeito, que agua 7 

boa, que mistério tem, e eu cheguei em casa e disse mãe, quando é que nós vamo voltar na casa da avó 8 

da agua bonita, isso marcou a minha história, por isso dona Argina, eu tenho a honra e a satisfação de 9 

homenagear a senhora que se criou fazendo charque lá pelas costas, pela costa do Amaral, do arroio, 10 

esqueci o nome já, nascida em mil novecentos e vinte dois, Arroio Ladrão, eu tenho a alegria de 11 

homenagear aqui de baixo a senhora no alto, no topo dos seus noventa e cinco anos, lucida, com o 12 

mesmo amor e sempre com o mesmo carinho, trabalho na lavoura, ajudando seus pais, buscando 13 

sustento, se casou com dezessete anos, viuvou com trinta anos, trinta e nove, perdão, e terminou de criar 14 

os seus sete filhos, hoje tem sessenta e oito netos, muitos dos quais eu sei que a senhora criou, na 15 

celulose rio-grandense ela teve o momento triste de perder um filho ali, e ela criou seus dois netos, a 16 

Giselda e esqueci o nome do guri, Reginaldo, oitenta e cinco bisnetos e dezenove tataranetos, se 17 

converteu no evangelho na igreja batista da Filadélfia em Don Feliciano, cantava na igreja e lembro de 18 

disso e hoje eu tenho a alegria de homenagear a senhora, homenagear a pessoa maravilhosa que a 19 

senhora é, e o exemplo para os nossos jovens, para a nossa sociedade, desejo vida longa e eu sempre 20 

digo a ela, quando eu tiver noventa e cinco anos eu quero ta igualzinho a ela. Então passe aqui irmã 21 

Argina que eu quero lhe homenagear, vem cá. Quero agradecer a todos os senhores Vereadores, senhor 22 

Prefeito que muito nos honram com sua presença, primeira dama, agradecer minha equipe, agradecer a 23 

todos os funcionários da casa que aqui contribuíram para termos essa decoração aqui da melhor forma 24 

possível, parabéns a vocês que trabalharam se organizaram muito obrigado a todos obrigado mesmo, 25 

senhores agradecemos a presença de todos e estão sendo convidados a participarem de um coquetel que 26 

esta sendo servido ai, aguarde só um pouquinho senhor Prefeito. Cerimonialista: Neste momento 27 

convido a todos a retornarem a seus lugares, neste momento recebam todas as mães presentes mais uma 28 

homenagem da Câmara de Vereadores de Eldorado Sul , vamos ouvir o hino rio-grandense. Hino 29 

RioGrandense .   A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Muito obrigado a todos que 30 

estão presentes , quando são dezesseis horas e quarenta e cinco minutos dou por encerrada a sessão 31 

solene em homenagem ao Dia das Mães. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 32 

 33 

 34 

__________________________________                    _______________________________________ 35 

Ver. João Francisco Moraes Cardoso - PT                                 Ver. Fabiano Pires – MDB 36 
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 __________________________________                   _______________________________________ 40 

          Ver. Rogério Goetz Munhoz – PSB                                    Ver. Delmar Nunes – PDT 41 
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___________________________________       ________________________________________                            1 

Ver.   Gelson Antunes – PDT                                                       Ver.    Juliano Soares - PT 2 
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___________________________________         ________________________________________    6 

Ver.  Francisco Alexandre Morfan - MDB                           Verª. Daiane dos Reis Gonçalves – PDT 7 
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         Ver.  Jorge Vidal Amaral-MDB   13 
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