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5Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniram-se no plenário
6Dejalmo Lopes, na Câmara Municipal de Vereadores, no Município de Eldorado do Sul, para sessão
7solene em comemoração ao dia dos pais, sob a presidência do vereador Gelson Antunes- PDT e os
8seguintes Vereadores: Fabiano Pires– MDB, João Francisco Moraes Cardoso – PT, Daiane dos Reis
9Gonçalves - PDT, Francisco Alexandre Morfan- MDB, Rogério Goetz Munhoz – PSB, Gelson Antunes
10– PDT, Juliano Soares – PT, Delmar Nunes – PDT, Jorge Vidal Amaral – MDB. A palavra está com o
11Presidente Gelson Antunes: Boa tarde a todos, havendo quórum regimental, dou por aberta a sessão
12solene no dia quatorze de agosto de dois mil e dezoito, em comemoração ao dia dos pais. Chamada
13Nominal. A palavra está com Presidente Gelson Antunes: Convido senhor Prefeito para fazer parte
14da mesa. Convido a todos ficar em pé para ouvir ao HINO NACIONAL. Cerimonialista: Pai, palavra
15doce ao ouvido de seus filhos. Pessoa de fibra e coragem. Pode ser novo, pode ser velho; Pode ser
16branco, negro ou amarelo; Pode ser rico ou pobre; Pode ser solteiro, casado, viúvo ou divorciado; Pode
17estar aqui ou já ter ido embora; Pode ter tido filhos ou adotados; Pode ter casa ou morar na rua; Pode
18usar terno ou calção; Pode estar trabalhando ou desempregado; Pode ser até humano ou Deus; Pode ser
19tanta coisa ou simplesmente PAI. Mas todos, sem faltar um sequer fazem parte da Criação. Pais, Que
20não só hoje, mas em todos os dias desta vida possam ser lembrados como aqueles que: muitas vezes não
21dormiram, muitas vezes ficaram preocupados com a comida a ser levada para casa, muitas vezes
22choraram escondido, muitas vezes gargalharam, muitas vezes perderam a hora, mas nunca deixaram de
23pensar na coisa mais importante das suas vidas: Seus filhos. Às vezes por medo ou vergonha deixamos
24de dizer o que sentimos e pode acabar sendo tarde demais, por isso que todos os dias devemos
25demonstrar, falar e assumir o grande amor que temos por este amigo, confidente. Obrigado pelos
26conselhos, pelas lágrimas que não deixastes cair, pelo abraço, pelo beijo, pelo sono velado. Nosso
27especial beijo e feliz dia dos pais a todos os pais e em especial aos Nossos Vereadores. Cerimonialista:
28Nesse momento daremos início às homenagens com uma singela surpresa do Gabinete da Presidência e
29de todos os servidores desta Casa aos nossos queridos Vereadores. VÍDEO EM HOMENAGEM AOS
30VEREADORES. ENTREGA DOS TROFÉUS. APRESENTAÇÃO. Cerimonialista: Gostaria de
31chamar o Vereador João Francisco de Morais Cardoso (Tigre) para entrega de homenagem para o senhor
32Otávio Victorino. A palavra está com o Vereador João Francisco Cardoso (Tigre): (...) tio Otavio
33muitas vezes as pessoas não reconhecem pai ou os outros com o pai, mas tio aquela pessoa aquela
34pessoa que ampara aquela pessoa que é líder naturalmente né então por isso eu resolvi homenagear
35hoje ele pode estar aqui por problemas de saúde, mas a sua filha com o seu esposo estão aqui hoje
36passa-se aqui na frente para receber essa humilde lembrança e parabéns ao dia dele dia dos pais que são
37de pessoas como essas e como outras que representam muito para a gente como o tio Otavio em seu
38nome quero agradecer a todos que estão aqui pais e que demostram de uma forma certa ou outra fazem
39seu papel de deixar nessa sociedade a moral a ética de um bom pai obrigado. Cerimonialista: Neste
40momento, faremos a homenagem do Vereador Vidal Amaral ao senhor José Moraes Fernandes. José
41Moraes Fernandes, nascido em São Gabriel no ano de mil novecentos e trinta e seis, veio para Porto
42Alegre onde conheceu sua esposa Maria e casaram-se em oito de maio de mil novecentos e setenta e
43um, logo em mil novecentos e setenta e dois tiveram uma filha, chamada Silvana, em mil novecentos e
44oitenta vieram para morar em Eldorado do Sul, no bairro Cidade Verde, no ano de mil novecentos e
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1oitenta e oito participou junto com a sua esposa da emancipação do nosso município, em mil novecentos
2e noventa e seis, depois sua filha se casou e dessa união deram a José sua primeira e única neta,
3Eduarda. Ele trabalhou como açougueiro na cidade por muito tempo e depois exerceu a função de chefe
4da guarda na Prefeitura de Eldorado do Sul, no período de mil novecentos e noventa e sete a dois mil e
5três, onde aposentou-se, em dois mil e treze, José foi diagnosticado com câncer de esófago, onde pensou
6em desistir, mas com o apoio da família, lutou e hoje está curado, em dois mil e dezesseis, por
7coincidência, no mesmo dia do aniversário do município, ocorreu o falecimento de sua esposa, com
8quem viveu quarenta e quatro anos. Hoje, aos seus oitenta e quatro anos, José esbanja saúde e vive seus
9dias dedicando-se a família. Com a palavra, Vereador Vidal. A palavra está com o Vereador Jorge
10Vidal: Primeiramente quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar homenageando a
11todos os pais, quero cumprimentar o presidente, na pessoa dele cumprimento todos meus colegas
12vereadores, quero cumprimentar em especial o nosso prefeito, obrigado pela sua presença nessa
13solenidade, Prefeito, também quero agradecer a presença de todos e de todas e dizer que uma
14homenagem desse porte ela mexe com os sentimentos da gente, realmente temos que estar bem do
15coração porque é um teste para cardíacos, não existe quem não se emocione num momento desses,
16vendo os nossos filhos comentar sobre nós é uma grande emoção e dizer que ser pai é uma benção de
17Deus, por ter essa oportunidade que Deus nos dá, de ter filhos na vida da gente aonde pode guiar os
18caminhos deles. Eu não tive essa oportunidade, na verdade, desde pequeno nunca tive pai presente, mas
19eu aprendi mesmo a saber o que que é ser pai quando nasceu o meu primeiro filho, a minha primeira
20filha, e a partir dai, eu posso dizer, tive meia dúzia e isso ai enche o coração da gente de alegria, porque
21a gente vê nos olhos deles todos os dias mesmo como crianças e depois como adulto fazendo uma
22homenagem para a gente, a gente ver os olhos deles brilhar e falar com o coração, isso ai mexe muito
23com o sentimento de qualquer um de nós, tanto dos vereadores aqui que foram homenageados como das
24pessoas que estão aqui presente, de todos que tiveram a oportunidade de ter seu pai para seguir e colocar
25vocês no caminho certo. Então eu também quero nesse momento agradecer a organização dessa
26solenidade, porque tá muito bonito, Presidente, o senhor está de parabéns e os nossos funcionários que
27se dedicaram a cada momento aqui e eu gostaria que nesse momento nós déssemos uma salva de palmas
28o pessoal da organização desse evento e hoje eu vendo aqui os pais a quais foram escolhidos para serem
29homenageados, a gente vê cada um deles, todos são pessoas maravilhosas, pais maravilhosos, pessoas
30dignas na nossa sociedade, a gente olha, a gente conhece todos, um por um, quero deixar um abraço a
31cada um deles que estão sendo homenageados aqui e a gente hoje tem a oportunidade de escolher um,
32tem que escolher um na nossa sociedade a qual nos represente e nesse dia dos pais foram nove
33escolhidos e em outra oportunidade serão mias nove e assim sucessivamente, eu quero deixar bem claro
34aqui que por mim homenageava todos os pais dessa cidade, porque todos são maravilhosos, todos
35convivem conosco e a gente sabe o dia a dia de cada um e as dificuldades que eles passam para manter
36sua família em pé e dar dignidade a família, mas só que a gente pode somente homenagear um e eu
37escolhi um homenageado de hoje e na pessoa dele eu quero homenagear todos os pais aqui presente e
38também todos pais de Eldorado do Sul e dizer que meu homenageado devido ao tempo, a passagem de
39tempo, conhecimento que eu tenho com ele, nós fomos colegas na prefeitura, fomos colegas em clube
40de futebol, fomos colegas em caminhada política e com o tempo ele foi me conquistando, eu fui
41conquistando ele, porque era amigo da família, família maravilhosa que ele hoje construiu e graças a
42Deus está ai conosco com oitenta e dois anos, uma pessoa maravilhosa, digna na nossa sociedade e bem
43quisto em toda parte de Eldorado e ele é conhecido como Zé da Carne, quem não conhece seu Zé da
44Carne, um homem que além de cortar uma carne bem, faz um excelente churrasco, então meu
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1homenageado de hoje é o seu Zé, seu Zé, o senhor é uma pessoa maravilhosa, tô fazendo essa
2homenagem porque eu tenho um carinho especial pelo senhor, o senhor mora no meu coração e eu
3gostaria que o senhor passasse aqui na frente para eu faze essa homenagem, obrigado a todos.
4Cerimonialista: Neste momento convido a vereadora Daiane Gonçalves a fazer a sua homenagem. A
5palavra está com a vereadora Daiane Gonçalves: Boa tarde a todos, quero cumprimentar os colegas
6Vereadores na pessoa do Presidente Gelson e ao Prefeito municipal que é meu pai, é uma honra tê-lo
7conosco aqui nessa sessão solene em homenagem ao dia dos pais, então hoje é um dia muito especial,
8como falou o colega Vidal, a gente tem a vontade de homenagear cada um dos pais dessa cidade,
9porque nós sabemos da importância de cada um de vocês pra construção desse município, mas temos
10que escolher apenas um, e eu mais uma vez, o ano passado eu já abri mão de homenagear o meu a pai,
11homenageei o seu Vilmar, porque eu havia homenageado o pai como cidadão Eldoradense e mais uma
12vez eu abri mão de homenagear o pai na sessão especial do dia dos pais, mas de certa forma, pai, eu
13estou homenageando a ti, na pessoa do José Paulo, porque através dele que é uma pessoa muito
14especial, que demostra gratidão a tua ação, então isso mostra que além de meu pai e de meus dois
15irmão, tu é pai de muitas pessoas na cidade, por que tu és o instrumento de Deus para fazer a diferença
16na vida de muitas pessoas e o seu José Paulo foi escolhido por isso, por que ele representa uma dessas
17pessoas, muitas dessas pessoas, né, ele é uma das pessoas que representa muitas, pela demonstração que
18ele tem de gratidão a ti, e eu vou contar então um pouquinho pra vocês a história do seu José, o nome
19dele é José Paulo Duarte da Silva, evangélico, profissão eletricista, nascido no dia cinco de agosto de
20quarenta e quatro, na cidade de Camaquã, vizinha lá de Dom Feliciano, da cidade do pai, filho de
21Amabília Gonçalves da Silva e Alcides Duarte da Silva, casado com a dona Neoci no dia quinze de
22agosto de setenta e quatro na cidade de Encruzilhada do Sul, veio de encruzilhada em outubro de setenta
23e sete, fixando moradia na cidade de Guaíba, em Guaíba em setenta e nove, abriu sua empresa Eletro
24Instaladora Guaíba, localizada no centro, a união com a dona Neoci, construída com muito amor e fé,
25gerou muitos frutos, são seis filhos, nove netos e três bisnetos, como é natural em uma família, os filhos
26algumas vezes eles vão construir sua caminhada no lugar um pouco distante, isso fez com que em
27noventa e seis o seu José fosse conhecer sua netinha que havia nascido na cidade Resistência, província
28de Chaco, na Argentina, em dois mil e dois em uma viajem para Posadas, também na Argentina, ele foi
29ver sua filha, genro e neta e não se sentiu muito bem e decidiu retornar para casa e no retorno seu José
30teve um AVC, isso começou a complicar um pouquinho a vida dele no sentido saúde, né e ele ficou
31impossibilitado de dirigir, de atender a sua profissão que exercia desde seus dezesseis anos, e se
32aposentou, em dezembro de dois mil e nove, após varias internações no instituto de cardiologia, o seu
33José foi desenganado pelos médicos, estava com quatro obstruções cardíacas e um câncer no estomago,
34nesse momento o destino do seu José cruzou com o do meu pai, a sua filha Priscila mais nova, estava
35estagiando na Prefeitura e o pai que era Prefeito na época viu ela chorando e quis saber o que havia
36acontecido, ela comentou dos problemas do seu José com ele e que os médicos haviam dado para o seu
37José apenas três meses de vida. O pai como sempre é muito sensível em situações, né, e ligou para seu
38José e perguntou se podia tomar um café, o seu José muito carismático não ofereceu um café para o
39Prefeito, ofereceu um delicioso churrasco, recebeu lá na sua casa com um churrasco e seu José foi
40internado, ficou quatorze dias no hospital, desobstrui as quatro veias do coração, pediram para ele
41voltar para a casa, ficou mais dez dias, retornou ao hospital e retirou o estômago, então seu José, são
42nove anos nessa tormenta que se passaram e o senhor está ai hoje, pela misericórdia e bondade Deus,
43com setenta e quatro anos completados agora no dia cinco de agosto, então eu quero desejar ao seu
44José, a toda sua família, né, que continue construindo a sua família na rocha, seu José, com muita fé e

312

1que as bençãos de Deus que lhe conduziram até aqui, permaneçam sendo derramada na sua vida, quero
2quebrar o protocolo, Presidente e convidar o Prefeito para vim entregar essa homenagem junto comigo,
3para o seu José, por favor seu José. Cerimonialista: Neste momento convido o vereador Francisco
4Alexandre Morfan a realizar a sua homenagem ao senhor Júlio Cesar Batista do Nascimento. O
5vereador Francisco A Morfan está com a palavra: Boa tarde a todos e a todas, cumprimento o Sr
6presidente Gelson Antunes, os colegas vereadores, vereadora Daiana, nosso prefeito municipal, os
7nossos funcionários da câmara, tá de parabéns presidente, uma equipe maravilhosa que enfeitou pra
8uma homenagem muito linda que está acontecendo nessa tarde, está de parabéns sua equipe,
9cumprimento os funcionários do executivo, membros do governo, mas eu quero dizer aos senhores e a
10senhoras que a emoção vai tomando conta, pra quem tem sentimento né, essa homenagem hoje, ela
11virou lei, através de um projeto meu na legislatura anterior e sancionado pelo prefeito Ernani, então a
12Vereadora Noemi fez um projeto de lei, originando a sessão solene em homenagem ao dia das mães e eu
13um projeto de lei que originou a sessão solene em homenagem ao dia dos pais, fico muito orgulhoso
14disso porque é um momento que a gente pode dividir com os pais e, com as mães também, porque
15muitas são mães e são pais na família também. Quero dizer que tenho a oportunidade de conviver com o
16meu pai e hoje ele não pode estar aqui, está com problema de saúde já complicado, mas eu tenho
17orgulho de ter ele vivo, o qual ele criou doze filhos e deu um ensinamento pra todos e mais cinco
18criados por fora, que adotou na família, então são dezessete e eu me orgulho muito disso, de poder
19dividir esse momento no domingo com meu pai, eu saí, fui lá e almocei com ele e logo meus filhos atrás
20pra passar comigo junto com meu pai, são os momentos pra conviver com ele, tenho a satisfação hoje
21de homenagear um senhor que eu tive a honra de conhecer e conviver e de qual é meu amigo, a
22homenagem hoje é toda sua, mas em seu nome eu homenageio também todos os pais aqui, então eu vou
23ler aqui umas frases que foi escrito pra mim falar aqui, meu homenageado de hoje é Júlio Cesar Batista
24do Nascimento, nascido em trinta de março de mil novecentos e cinquenta e cinco, em Santiago, RS,
25filho de pai infelizmente já falecido e a mãe Laurinda batista do nascimento, residente hoje em Porto
26Alegre, o irmão mais velho de quatro filhos do casal, entre eles, seis homens e uma mulher, e no dia
27quinze de setembro de mil novecentos e setenta e sete, recebemos seu filho Juliano que atualmente mora
28em Pelotas, atualmente casado com Mirian Matias a vinte anos, veio para Eldorado com o sonho de uma
29vida melhor no ano dois mil, aonde atua como corretor de imóveis na nossa cidade (...) Como é
30conhecido né, negócios imobiliários, é da religião católica, frequenta e participa das atividades paroquia
31São Pedro, participante das atividades culturais da nossa cidade, participando da semana farroupilha
32junto do piquete da Corsan, um homem dedicado trabalhador, um pai amoroso, dedicado a família, que
33gosta de zelar pelo bem estar e todos do seu convívio, então minha singela homenagem ao Júlio né, pro
34senhor, pra sua família, pra todos os pais, que no convívio que a gente vive, o senhor é um homem
35honrado dedicado, parceiro, amigo, que contribui muito com a nossa cidade, um homem serio, honesto,
36então todas as honras é pro senhor, seu Júlio, JB como é conhecido e pra todos os pais, então eu peço
37pro senhor que venha aqui na frente, a sua família, a sua esposa, a sua família que está aí, pode passar
38aqui junto para receber essa singela homenagem, então mais uma vez eu agradeço a todos, a presença de
39todos, vai um abraço carinho de todo o meu gabinete e dos funcionários da casa, a todos os pais e dos
40meus filhos junto, parabéns a todos. Cerimonialista: Neste momento faremos a homenagem do
41Vereador Juliano ao senhor Jorge Leote Martha. Jorge Leote Martha, mais conhecido como Teixeira,
42nasceu em vinte e nove de outubro de mil novecentos e cinquenta e um, na região da cidade de
43Charqueadas. Teve uma infância um tanto difícil no interior, devido às dificuldades, principalmente
44financeira de seus pais, em criar nove filhos, embora muito feliz e tranquila, ao lado dos irmãos. Em mil
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1novecentos e setenta e oito se casou com sua esposa Elizete, com a qual vive até os dias de hoje, criou
2quatro filhos e inúmeros sobrinhos, que hoje são apaixonados pela família que foi construída, colorado
3fanático desde sempre, esteve muito envolvido no futebol de várzea, sendo jogador, dirigente, exerceu
4como arbitro formado na liga eldoradense de futebol de campo, em sua carreira profissional, trabalhou
5inicialmente como montador de móveis, posteriormente no setor industrial por muitos anos, encerrando
6seu ciclo após a aposentadoria na construção civil, em resumo, um homem simples, criado sem muita
7exigência, que se tornou exemplo para todos que o cercam, principalmente os seus filhos e certamente
8para os netos que ainda virão, querido por onde andou, sempre esteve disposto a ajudar seja quem fosse,
9passou por um grave problema de saúde a dois anos, mas se recupera muito bem, contando com o apoio
10e carinho de quem sempre o ajudou, é um ser iluminado e muito amado, que honra o verdadeiro
11significado da palavra pai. Vereador Juliano com a palavra. A palavra está com o Vereador Juliano
12Soares: Muito boa tarde a todos, quero agradecer de coração ai a nossa administração da casa pelo
13presente que a gente recebeu hoje aqui, fiquei muito feliz de ver minha filha ali, dizendo eu amo, por
14que às vezes a gente não se coloca no lugar dos outros, a gente só vai descobrir as coisas quando a gente
15passa por isso, a dificuldade que é criar um filho, sou um dos nove filhos do meu pai, sempre critiquei
16muito algumas atitudes dele, sempre fui muito criterioso e nunca me coloquei no lugar dele para saber
17as dificuldades que ele passou pra que a gente chegasse hoje aonde a gente tá, quero cumprimentar a
18mesa, Gelson Antunes, Presidente, aos nossos Vereadores, cumprimentar ao Prefeito Ernani,
19cumprimentar a nossa comunidade e parabenizar a todos pais pelo seu dia, parabenizar todos os
20homenageados hoje, são pessoas ligadas a cidade, pessoas com historia na nossa cidade que se
21identificam com a nossa historia, com tudo aquilo que nós vivemos nesses longos trinta anos que o
22nosso município existe ai ou ajudando a construir ela, fazendo parte de uma historia, né, cada um de nós
23contribui de uma forma, seja pouco ou seja muito, nós fizemos parte da história do nosso município e
24quero agradecer a Deus a oportunidade de ta podendo homenagear uma pessoa que eu sempre admirei e
25respeitei muito e sempre me senti muito bem na presença deles, sempre me considerei parte da família
26deles, o Teixeira é um amigo do coração que eu tenho e os filhos dele também são amigos meus de
27infância, não tinha satisfação maior que chegar no final de semana, no sábado a tarde, cinco horas da
28tarde, né Vagner, a gente se reuni toda a família e bater aquela bolinha no união, a gente brigava,
29discutia, perdia as partidas, mas a gente sempre estava junto no final de semana, não tinha um sábado
30que a gente não tava junto, então parte de minha infância eu tive ao lado deles e agradeço muito a deus
31por isso, agradeço de coração a todos eles que sempre me receberam muito bem, sempre me trataram
32muito bem, os marca marcante, tivemos perdas nesses logos anos, perdas importante, por que são
33pessoas que fazem parte de nossa vida, agente escreve elas e a gente nunca sabe o que Deus vai nos
34propor, né, a gente tá aqui, Deus vai nos dando tempo e um pouco mais de tempo na frente e a gente no
35meio do caminho vai perdendo partes, e essas partes são importantes para a gente, como um grande
36amigo meu, sempre gostei muito e sempre tratei muito que é o Coquinho e o Fabrício. Fala um pouco
37do Teixeira hoje me engrandeceu um pouco que a gente acaba lembrando da nossa história, e lembrando
38do nosso passado a gente vai lembrar também, tive a oportunidade de receber o Trapp hoje aqui no meio
39gabinete, e ai nós estávamos falando das partidas de futebol que a gente disputou dentro de Eldorado do
40Sul e eu era criança na época, o Teixeira era bandeirinha, o Trapp era juiz e tinha uma disputa na Picada,
41tinha um campo da Picada, quem lembra dos campos da Picada vai lembrar que as maiores disputas de
42Eldorado do Sul acontecia lá, por que era retirado do campo da Medianeira e do campo do Atlético pra
43não dar briga, mas era muito legal chegar o fim de semana e ir lá, e ai em uma partida dessa era
44Medianeira e Atlético, né, se eu me lembro bem, tava falando aqui agora, um calor, e o Teixeira
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1correndo pra lá e pra cá na bandeirinha, a família toda dos guris estavam lá, a dona Eliana estava, se eu
2não me engano, acho que o Saguim, os guris junto e uma disputa que durou noventa minutos e mais
3trinta, o Tovi perdeu um pênalti, perdeu um pênalti naquela disputa, foram para a prorrogação dos trinta
4minutos, foram para os pênaltis, era tiro, cobrança direto, indireta e eu acho que se eu não me engano
5quem foi mesmo que foi campeão foi o Medianeira, né, Medianeira campeão, então eu não lembrava
6mais disso, dai o Trapp me contando comecei a me lembrar, então são coisas interessante que a gente
7vai passando, eu sinto muito enobrecido de ter muitas portas abertas dentro da nossa cidade, muitas
8famílias abriram as portas para mim e hoje eu tô aqui representando os interesses da nossa comunidade,
9tentando buscar melhorias e soluções, graças a eles, então mais do que justo fazendo uma homenagem
10a uma pessoa que me abriu desde pequeno as portas da casa dele junto com a família dele, fico muito
11feliz de poder retribuir um pouquinho que tu fez por mim, Teixeira e um pouquinho que a tua família
12representa pra mim e também para o meu pai, por que tenho certeza que vocês são amigos de muitos
13anos, mais de quarenta anos são amigos, então te fazer uma homenagem, hoje aqui pra mim, tu não sabe
14tamanho da alegria e honra que eu tenho pode vir aqui, te agradeço, quero a gradecer também aos guris
15ai, ajudaram a gente fazer essa homenagem hoje, o Teixeira não sabia, foi escondido até a última hora
16ai, agradecer nossa comunidade mais uma vez, obrigado a todos. Cerimonialista: Neste momento
17faremos a homenagem do Vereador Delmar Nunes ao Pastor Pedro Matos. O pastor Pedro Olímpio de
18Matos Mendes, natural de Canguçu, chegou em Eldorado do Sul, mais especificamente ao Parque
19Eldorado, em mil novecentos e setenta e cinco. Batizado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em
20mil novecentos e setenta e dois, começou a trabalhar no Distrito em mil novecentos e setenta e seis
21como presbítero, onde pastoreou até mil novecentos e noventa e três, na época realizava o seu trabalho
22evangelístico com sua bicicleta em diversas localidades, como Guaíba City, Bom Retiro, Carola,
23Arrozeira, Morro Santana, Terra Dura, Divisa, (...), Morrinhos, etc. Em mil novecentos e noventa e
24quatro transferiu-se pra Igreja Assembleia de Deus, de Arroio dos Ratos, onde foi consagrado
25evangelista no mesmo ano, iniciou seu trabalho evangelístico percorrendo todo o estado e exterior,
26visitou o Uruguai uma vez e a Argentina por duas vezes, em dois mil e nove, após concluir o curso de
27teologia, foi consagrado a pastor pela Igreja de Arroio dos Ratos, onde assumiu um campo missionário
28na localidade de Morro dos Ventos, atendendo também as congregações Palmeira, Rincão da Correia,
29Rincão dos Américos, Morrinhos, Passo do Lajeado e Zona Menezes. Distantes até cem quilômetros do
30centro de Arroio dos Ratos por estrada de chão batido, além disso, leva a palavra de Deus aos presos no
31Presidio Estadual de Arroio dos Ratos, o pastor Pedro Matos é casado com Orani Lima Mendes e tem
32seis filhos, Ezequiel, Raquel, Ismael, Jesiel, Abraão e Fernando, também, têm cinco netos, Paola,
33Raíssa, Rihanna, Juan e Luísa, com seus sessenta e nove anos de idade, o pastor não mede esforços para
34levar a palavra de Deus por vários lugares, orando pelos enfermos em hospitais e visitando os doentes
35em casa, também uma homenagem de um dos filhos do Pastor Pedro Matos: Pai, nesse mundo de tantas
36dificuldades, encontrar pessoas dignas de respeito é algo quase impossível, mas essa luz brilhou no meu
37caminho, eu que ainda buscava exemplos encontrei você, descobri também que ser pai não é
38simplesmente fecundar alguém, mas principalmente participar da vida de quem se ama, por isso vejo em
39você um grande exemplo de pai, alguém que não precisou gerar pra me amar, neste dia, onde os filhos
40buscam palavras pra falar de amor e carinho aos seus pais, eu busco demonstrar em forma de poesia que
41o senhor é muito amado e que todos os dias o senhor me inspira a ser humano melhor e mais generoso,
42através dos seus exemplos pai, tenho entendido que vale a pena ser uma pessoa honesta e que a
43dignidade é um dom, uma dádiva concedida àqueles que a buscam, você é simplesmente meu pai e
44neste momento quero agradecer ao pai dos pais, o nosso Deus, o senhor Jesus que me concedeu a honra
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1de ser teu filho. Pai, muito obrigado por tudo, eu te amo e feliz dia dos pais, Luiz Fernando Rocha. A
2palavra está com o Vereador Delmar Nunes: Primeiramente boa tarde a todos os pais de Eldorado do
3Sul, ao Presidente dessa casa, ao nosso líder, nosso Prefeito, que sempre brigou por essa comunidade,
4mas falar um pouco de Pedro Matos pra mim é difícil, Pastor Gelson, na igreja eu entrei só uma vez, a
5convite da dona Vera, mas o trabalho que o Pedro Matos faz deixa qualquer cidadão crer nele, então por
6isso que eu digo logo eu, um ateu, que não tenho religião nenhuma, prestar homenagem ao irmão Pedro.
7Irmão Pedro, pra quem não conhece foi um dos primeiros pastores que pregou a palavra de Deus no
8Parque Eldorado, na sua própria residência fez uma igreja, Assembleia de Deus quem começou no
9Parque Eldorado foi ele, só que o nosso conhecido Pedro nunca teve uma oportunidade de administrar
10um tempo em Eldorado do Sul, foi na região carbonífera que ele fez os maiores trabalhos, no Morro dos
11Ventos pra quem não conhece, lá nem Jesus passou, mas Pedro Matos passou, então hoje,
12homenageando o Pedro Matos, todos os cidadãos, pais de Eldorado, do Rio Grande do Sul e do Brasil,
13se sintam homenageados na presença de Pedro Matos, Pedro, faz favor. Cerimonialista: Neste
14momento convido o Vereador Rogério Munhoz a prestar sua homenagem ao senhor Pedro Lippert. A
15palavra está com o vereador Rogério Munhoz: Boa a tarde a todos, cumprimentar o nosso Presidente,
16nosso Prefeito também aqui presente, cumprimentar toda a comunidade, todos homenageados, é, em
17especial a minha mãe, né, a Sueli e a minha filha, Bruna que nos trouxeram essa surpresa, nós aqui que
18fizemos e eu sempre digo isso e repito, fizemos um grande debate nessa casa, discutindo tantos projetos,
19discutindo o futuro da cidade que passa por essa casa e quando a gente faz essas homenagens, a gente
20literalmente desmorona, porque o lado sentimental lá do coração bate mais forte e a assim é no dia das
21mães, a gente faz as homenagens e assim foi hoje, eu na verdade vim preparado fazer uma homenagem
22e terminei sendo homenageado, então quero cumprimentar todos os servidores da casa por esta
23homenagem maravilhosa que eu não sabia, quando eu entrei no plenário a minha mãe sentada ali, mas
24como assim, que que ela tá fazendo aqui, não passou na minha sala, não falou comigo, né, alguma coisa
25tá errado, né, alguma coisa tá acontecendo, e quando entra minha filha, então entendi tudo e uma
26homenagem assim que a gente, bá, olha muito bonita, eu fico muito emocionado e a gente que é pai, a
27gente que vive uma vida em prol dos filhos, né, é um momento que a gente se emociona muito e passa
28um filme na cabeça da gente, da lembrança de tudo que a gente passou, de tudo que a gente passa e tudo
29que a gente vai passa em prol do nossos filhos, né, por que a gente, a vida pessoal da gente, a gente
30deixa de lado, praticamente, né, vive em função dos filhos. Então devido a essa homenagem que eu
31recebi, eu tinha aqui até um poema, até não ia ler ou ia ler parcialmente, conforme fosse o decorrer da
32minha fala, mas eu vou abrir com ele, que diz mais ou menos assim, que resume tudo que nós ouvimos
33ali e tudo foi falado aqui nessa tribuna, o que que é ser pai, o que é ser filho, mais ou menos assim, pai é
34aquele que cria, assume, protege, ensina, ama, transforma, repreende, aconselha, se preocupa, ri e chora
35junto, ser pai é mais que cumprir um papel dentro da família na sociedade, ser pai é acima de tudo ser o
36amigo de todas as horas, é esta sempre próximo, acessivo, buscando sempre estar presente na vida do
37filho, ser pai é uma missão divina que coloca o ser humano próximo do seu criador, pois assim com o
38ser supremo que nos guia, o pai deve ser o farol na vida do seus filhos e encaminhando-os no difícil
39trilhar dessa existência, com esse poema curto, mas muito significativo, quero aqui fazer, falar do meu
40homenageando, o senhor Vitor Lippert, mais conhecido como Vitório, quem não conhece o meu, aonde
41é que o Vitório está, eu não consigo enxergá-lo, esta lá no cantinho, meio atrás da coluna, mas estou te
42vendo, meu amigo Vitório, que através dessa homenagem pude conhecer melhor a pessoa do Vitório,
43que a gente conhece as vezes de amizade, de conhecimento, mais, menos afetivos assim, mas que a
44gente começa conhecer mais as pessoas quando faz essa homenagem, é nascido no dia vinte de três de
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1cinquenta e cinco, casado Guiomar Fortes Lippert, pai de cinco filhos, avô de dezesseis netos e oito
2bisnetos e ele chegou a Eldorado do Sul aos dezesseis anos, aonde pertencia no bairro Medianeira, que
3pertencia a Guaíba e trabalhou treze anos na Madeireira Santo Antônio e hoje é capataz e morador da
4fazenda dos Jardins, há vinte três anos e ele não tem carteira assinada e ai fiquei curioso porque é uma
5pessoa que trabalha até hoje, que criou todos os filhos com toda sua simplicidade, mas honestidade,
6uma pessoa que lutou, trabalhou, criou seus filhos e cria os netos e ajuda criar os bisnetos e digo isso
7porque por curiosidade da vida, quando fui fazer a homenagem, também ele é avô do Paulinho, esse
8menino que está aqui na cadeira, e que a minha esposa foi professora dele por bastante tempo, então a
9gente fica emocionado por que vê que é uma pessoa de uma simplicidade de vida, com toda essa luta
10para sobrevive no diaa dia, é uma pessoa honesta, honrada e merecedora duma homenagem, uma pessoa
11que trabalha essa vida toda, continua trabalhando e que tá aqui com sua esposa, que ajuda a cuida dos
12netos, ajuda cuidar dos filhos, um exemplo para nós pais, um modelo que muito de nós seguimos e
13guiamos e nos espelhamos, né, é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, toda a consideração, por
14ser esse pai tão dedicado, um avô valoroso que trabalha e luta para manter os seus filhos e com muita
15honra e muita seriedade, uma pessoa honrada, uma pessoa que merece todo nosso respeito, nesse dia
16poderíamos homenagear muitas e muitas pessoas que também são pais e merecedores dessa
17homenagem, mas através do seu Vitório, então eu quero homenagear todos os pais, feliz dia dos pais
18para todos e que a gente possa sempre seguir o caminho certo, o caminho correto dessa vida, que é tão
19bom e tão importante, seu Vitório, por favor, pode passar aqui na frente, é uma honra poder homenageá20lo. Cerimonialista: Neste momento convido o Vereador Fabiano Pires a prestar sua homenagem ao
21professor Leonil Zaikonski. A palavra está com o Vereador Fabiano Pires: Senhoras e senhores, boa
22tarde, seu Presidente, colegas Vereadores, funcionários dessa casa, senhor Prefeito e a todos os
23colaboradores ai do nosso executivo municipal e um afetuoso abraço a toda a nossa comunidade que se
24faz aqui presente e a partir de hoje também, né, Presidente, através das redes sociais que nos
25acompanham ai através das redes sociais. Gostaria de agradecer a emocionante homenagem que
26realmente nos deixou, aí, emocionados e até um pouco desestabilizados, né, família é sempre família e
27como pai, logo num primeiro momento, eu sou pai de três filhos e apareceu dois ali fazendo
28homenagem e eu já fiquei preocupado, e o terceiro, né, só que o terceiro ele tá servindo, né, no exercito,
29no batalhão de infantaria em São Leopoldo e essa gurizada quando tá servindo não tem tempo nem pra
30respirar direito, né, mas durante a homenagem ele apareceu também, também deu seu depoimento,
31então eu sou muito grato pela linda e emocionante homenagem e toda a equipe ai da presidência. Eu
32também sou filho de militar e no primeiro momento, meu pai é militar de carreira, fiz a homenagem pra
33ele o ano passado e eu entrei no exercito pra ficar um ano, pra fazer um carinho pro meu pai e acabei
34ficando quase dez, né, então sou muito defensor ai da carreira militar e por isso que eu deixo muito a
35vontade pros meus filhos escolherem, né, se querem ou não servir, de preferencia que sirvam, né, até
36por que sem disciplina, honestidade e ética não se chega há lugar algum, mas é com muita alegria como
37já foi mencionado aqui pelos colegas, está participando desse importante momento, importante
38momento por que temos a oportunidade de prestar uma homenagem, uma justa homenagem aos
39membros da nossa sociedade e eu gostaria de parabenizar a todos os homenageados, uma história de
40vida mais linda do que a outra, né, com base nos relatos que aqui tive a oportunidade de acompanhar e
41dos outros relatos que ainda viram e eu também tenho uma linda história de vida pra compartilhar com
42vocês, o nosso homenageado, ele não é um pai biológico ainda, mas é pai de coração de muitos jovens,
43mas muitos mesmo, trata-se do professor Leonil e eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa
44história que é uma história maravilhosa, iniciou sua trajetória profissional aos quinze anos de idade,
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1como entregador de panfletos em uma imobiliária em Guaíba, já com dezessete anos de idade e com o
2objetivo ai de conhecer a capital gaúcha, tornou-se office boy de uma loja de máquina de escrever em
3Porto Alegre, a antiga (...), sua inquietude não permitiu que ficasse parado, buscando sempre aprender
4mais e a estudar mais, então logo após concluir o ensino médio, isto em mil novecentos e noventa e
5sete, ingressou no curso de calculo técnico do SENAI e em seguida iniciou o curso técnico em
6administração lá na escola Gomes Jardim em Guaíba, já no ano de dois mil foi contratado pelo Inmetro,
7é um órgão federal de metrologia e normatização com sede em Porto Alegre e permaneceu neste
8emprego até dois mil e onze, quando resolveu deixar o serviço público federal para dedicar-se a
9profissão que escolheu, a de ser professor, mas para chegar lá buscou estudar mais e mais, foi então que
10buscou a formação acadêmica, primeiramente ligada a metrologia, onde cursou o curso técnico em
11metrologia na Universidade Federal do estado do Rio Grande do Sul, mas a vontade de ensinar era
12muito grande, então foi designado lá no Inmetro para prestar treinamentos nas unidades do Inmetro do
13Brasil todo e como se não bastasse também fez ai, participou da gravação de vários vídeos de
14treinamento na plataforma online ai, para todas as unidades do Inmetro, enquanto trabalhava pro
15Inmetro ingressou na PUC em dois mil e seis, concluindo a graduação de licenciatura e geografia, dois
16anos mais tarde já concluía a sua primeira especialização, que foi na supervisão educacional e logo em
17seguida a segunda especialização, desta vez em sociologia, o amor pela educação ficava cada vez mais
18forte, pois seus primeiros estágios, logo nos seus primeiros estágios, aqueles estágios obrigatórios,
19percebeu ter a clareza e também a certeza de ter feito a escolha certa, foi então que em janeiro de dois
20mil e onze pediu a exoneração do Inmetro, deixando ai, deixando esse serviço público federal para
21correr atrás dos seus sonhos, o sonho do magistério, o sonho de ser professor, então foi exatamente uma
22semana após o seu desligamento que participou do processo seletivo para a vaga de professor na então
23escola de ensino fundamental Cecília Meireles, aqui em Eldorado do Sul e foi selecionado e
24desempenhou suas funções como professor até dois mil e treze, por que na sequencia foi convidado para
25assumir a supervisão educacional, na mesma instituição e logo na sequencia também recebendo ai o
26desafio para assumir a função de vice diretor da escola Cecília Meireles, aumentando ainda mais o seu
27contato com as famílias e com toda a comunidade escolar, mas nunca deixou a sala de aula, por que em
28setembro de dois mil e onze foi contratado pela secretaria estadual de educação para ser professor do
29ensino fundamental e médio da escola Professor Américo Braga, localizada ali no bairro Sans Souci, no
30qual permanece até os dias de hoje. Como professor do ensino fundamental e médio sempre
31desenvolvendo projetos e contribuindo para que a escola elevasse o seu índice de desenvolvimento de
32educação básica e os resultados dos alunos nas provas do ENEM, atualmente a escola Américo Braga
33apresenta os melhores resultados na área de ciências humanas de todas as escolas do nosso município,
34sua dedicação e o amor pelos seus alunos fez levá-los a disputa por três anos consecutivos as finais do
35festival estudantil de cinema em Guaíba, onde em dois mil e dezesseis com a turma do ensino médio
36venceram a categoria melhor curta metragem de ficção, és um professor diferente e busca exceder a sala
37de aula, pois compreende que a interação com seus alunos não limita-se apenas ao processo de ensino
38aprendizagem, é possível entendê-los, compreendê-los. O reconhecimento do seu trabalho e de sua
39dedicação para com ele se dá no final de cada ano, aonde é sempre escolhido como professor paraninfo
40da turma e isso o deixa muito honrado e cheio de orgulho, por tanto, prezado professor Leonil, visando
41reconhecer, agradecer e em especial parabenizar pelos relevantes serviços prestados a nossa sociedade,
42nós e quando eu digo nós, eu digo seus alunos, os seus ex-alunos, os seus colegas de trabalho da escola
43Cecília, os seus colegas de trabalho da escola Américo Braga, preparamos um singelo mimo que é um
44caderno repleto de depoimentos e mensagens de todos os seus alunos, ex-alunos e colegas de trabalho
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1pelo seu carinho e pelo principalmente pelo impacto do seu trabalho na vida dos nossos alunos, então
2para me ajudar a fazer a entrega eu convido a ex-aluna Natália Assunção e o atual aluno Marcos
3Vinícius pra realizar a entrega e sendo assim e tenho dito, eu convido neste momento o professor Leonil
4para receber a sua linda e justa homenagem aos relevantes serviços prestados a nossa sociedade. Para
5finalizar eu também gostaria de estender ai os nossos sinceros cumprimentos a todos os pais, a todas as
6mães que desenvolvem com muita competência seu papel de pai, a todos os avós, tios, tias, um feliz dia
7dos pais e homenageando o professor Leonil eu estendo a nossa homenagem a todos os nossos
8professores, muito obrigado. Cerimonialista: Neste momento convido a fazer o seu pronunciamento, o
9nosso excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ernani Gonçalves. A palavra está com o Prefeito
10Ernani Gonçalves: bem, eu quero cumprimentar todos os presentes e dizer da alegria e da emoção de
11estar acompanhando essa sessão solene porque realmente fui convidado pelo presidente e recebi uma
12surpresa emocionante, aí, dos meus filhos que me prestaram essa homenagem e dos filhos de todos os
13pais presentes aqui que também prestaram suas homenagens. Então eu quero deixar o meu abraço e o
14meu carinho a todos os pais dessa cidade e todos os pais que a gente conhece e que tem amizade aqui na
15nossa cidade e também a comunidade de Eldorado do Sul por esse momento especial que é o dia dos
16pais, o meu abraço, meu carinho e muito obrigado pela presença. Cerimonialista: Neste momento
17convido o nosso presidente, Vereador Gelson Antunes a fazer o seu pronunciamento e realizar a sua
18homenagem ao senhor Redentor da Silva Alves. A palavra está com o Presidente Gelson Antunes:
19Quero cumprimentar nesta ocasião, a mesa, Vereadora, Fabiano Pires, Vereadora Daiane, todos os
20demais Vereadores, colegas, senhor prefeito municipal Ernani Gonçalves, nos prestigia e nos honra com
21sua presença, cumprimentar aqui a imprensa, jornal Primeira Hora, Jeazon, jornal Expressão, Antônio
22Elias, Eco do Jacuí, Daniel, cumprimentar toda a comunidade, todos os pais, todos os muitos dignos
23homenageados, cumprimentar também a minha equipe, cumprimentar a minha esposa, meu filho e eu tô
24vendo que tem outra menina ali que não é a Esther, mas a Esther está no serviço, né, e a Lia se escorou
25por ali, né, então, é uma alegria ter hoje aqui, parte da minha família, cumprimentar aqui os pastores, vi
26aqui o pastor Valdair, meu amigo Josué Borba, pastor Anderson que eu acho que teve que sair, pastor
27Pedro Mattos, grande líder, e um homem que tem realmente, Vereador Delmar, um trabalho marcante,
28extraordinário, pelo interior de nosso Estado e fora do nosso Estado, manifestar aqui a minha gratidão a
29Deus por esse momento marcante das nossas vidas, como bem falou o Vereador Fabiano, (...) viu aquele
30homenagem, eu acho que não foi só o senhor que chorou, Vereador Juliano, momento bastante
31emocionante pra gente que é pai, Deus nos concedeu esse grande privilégio, e hoje aqui eu quero muito
32agradecer a Deus e te parabenizar Vereador Chico Colono pela iniciativa de esta casa na pessoa da
33Vereadora, ex-Vereadora Noemi, ter aqui um dia das mães e o senhor ter a sensibilidade e a iniciativa de
34estipular para que nós homenagearmos os pais, isto tem um valor muito grande para família
35eldoradense, isso é um marco para o nosso município, em tempos que a família é tão atingida, Prefeito,
36nós temos um momento nesta instituição para valorizar os pilares da nossa família, é por demais
37gratificante, e eu fico muito honrado em fazer parte desse momento, quero aqui parabenizar a todos os
38homenageados, pastor Edenir também tá aqui, parabenizar a todos os homenageados e ser breve em
39minhas palavras, tomando o exemplo do prefeito não vou me alongar muito, o horário já tem passado.
40Trazer aqui a minha homenagem a um homem, cidadão de bem, homem honrado, homem que fez parte
41desde a minha infância da minha vida, todos sabem que sou de origem muito humilde, de pequenos
42agricultores, e aonde lembro-me desse cidadão onde ele entrou na minha história, em aproximadamente
43três anos, quando morávamos em um rancho de pau a pique, paredes de barro, parte de Santa Fé e parte
44de, a varanda, de telha de barro, um fogão, que hoje se chama de campeiro, onde minha mãe cozinhava
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1e assava pães no forninho e enquanto eu moleque de três ou quatro anos, (...) inventaram de me dar o
2bico, a tal da chupeta, botaram no mel e me deram, e eu aprendi a gostar do negócio, e não tinha jeito de
3tirar a tal de chupeta, até que chegou um dia onde esse cidadão apareceu lá na minha casa, no rancho de
4capim levando um brinquedo num saco invólucro de enfeitado e eu não sabia o que era aquilo, porque lá
5não se conhecia carrinho de plástico, evolução não tinha chegado ainda, lá nós brincávamos com lata de
6azeite e rodinha de sabugo e aí me chega um homem com um pacote desse tamanho e disse pro meus
7pais o que tinha dentro daquele involucro, e minha mãe sabia, me chamou num canto e diz assim eu
8troco esse brinquedo que o fulano trouxe por este bico que tu tá com ele, e eu disse não, esse bico me
9acompanha há tanto tempo, que eu não sei quando ganho outro, mas eu pensei bem e fiquei curioso e fui
10atrás daquele rancho e eu pensei, pensei, eu perco essa oportunidade que não sei se tenho outra, a vida
11não é muito fácil, Vereador Vidal, eu me lembro bem como se fosse hoje, eu mordi aquela borracha e
12puxei e rebentei e cheguei, mãe eu não te dou, e botei fora aquela porcaria e nunca mais eu vou chupar,
13me dá logo esse presente, e abri logo e era um carrinho amarelo desse tamanho e eu fiquei
14impressionado com aquele presente que eu tinha ganhado e deste dia é a primeira memória que eu
15tenho, para hoje chegar aqui e agradecer a Deus, por todas as pessoas que me ajudaram a chegar até
16aqui e uma delas é o Redentor da Silva Alves, meu amigo, meu irmão, um homem que muitas vezes
17correu quando viu minha vida em perigo, ele literalmente correu, prefeito, senhor sabe que eu tenho em
18memória lá pelos meus dezessete anos quando eu pulo de cima de uma carga de lenha, onde eu tava
19vendendo lenha, tirando lenha com motosserra e eu pulo de cima de um caminhão, eu já tirei lenha,
20Charuto, eu entendo disso, eu pulei de cima daquele caminhão porque tava em perigo, eu correndo na
21frente e saiu esse xiru veio correndo atrás de mim, entre alguém que queria me pegar e entre eu havia
22um homem que tinha a honradez, havia um homem que é capaz de se expor para ajudar um moleque
23que não sabia no que havia de dar, as circunstâncias não eram favoráveis, o mundo não conspirava a
24favor, mas pessoas de bem e um Deus no céu olhava pra mim e dizia: moleque um dia tu sai dessa, e eu
25saí pelos braços de alguém que me conduziu, eu não cheguei nessa tribuna sozinho, eu não cheguei aqui
26por méritos meus, eu cheguei por braços que me sustentaram, dentre eles um e meu homenageado desta
27tarde como se não bastasse, quando daquele período a seguir, me perdi pelas estradas da vida, eu vim
28parar em eldorado do sul, fugindo, literalmente fugindo até da minha própria sombra como aqui já
29textifiquei e aí fui para onde, fui parar na casa da mãe deste individuo, e ela com a mesma bravura e
30coragem teve a honra, teve a força, não é melhor a honra, porque honra não era me receber, teve a força
31de me acolher, e aqui tá a irmã, a Roseli e a Madalena, que me acompanharam no inicio desta
32caminhada, e que talvez sentiu um pouco de pavor de ter a sua mãe com um individuo como eu dentro
33de casa, onde todos batiam para me botar a correr de Eldorado e aqui eu estou hoje agradecendo a Deus
34e a Família Alves, trazendo a memoria a história de uma mulher, por nome, Elcia Figueira da Silva, que
35me acolheu em eldorado do sul, Jaime, e Deus pelos seus desígnios, tem nos sustentado e nos trazido até
36aqui, portanto senhores, não vou alongar mais, me deram tudo isso aqui pra mim ler, mas eu vou aqui
37agradecer a ti Redentor, a você Giovane Alves que é casada com esse homem há quarenta e quatro anos,
38que muitas vezes existem coisas num mundo tão desumano que nós estamos, Vereador Rogério, (...)
39talvez até nem é conveniente eu falar, mas eu tenho que tenho que exaltar a humanidade de seres
40humanos, em épocas de tanta carência de humanidade, em época de tanto individualismo, pastor Pedro
41Mattos, eu tenho a honra de hoje dizer que na casa desse casal, eu já tive a oportunidade de pedalar a
42porta da casa deles de madrugada e cair dentro da casa deles e ele não saiu com o cabo de vassoura pra
43me botar a correr de dentro de casa, ele foi logo parar na porta de casa pra saber quem corria atrás de
44mim, isso eu devo hoje lhe homenagear e lhe honrar, porque eu lembro quando eu dormia na varanda
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1tua casa, eu lembro que quando desesperado parava no meio das toras, as vezes com a cara muitas vezes
2cheia de trago, tomava umas cachaças e ia dormir nos meios das toras porque tinha um engenho e ele
3não deixava eu dormir nos meios das toras e da serragem de madeira, me levava pra dentro de casa, aqui
4estou eu, Redentor, e tu tens grande parte, tu e toda a tua família na minha trajetória. Eu quero hoje
5deixar em memória os feitos que você, o senhor, o Redemir, o irmão, a Rosemi, a Madalena, tem mais
6algum mano aqui, não né, o Redimar, né, Resoli tá aqui, não tá, toda essa família que uma parcela muito
7grande na minha vida. Muito obrigado a todos vocês. Cerimonialista: Convido toda a família a vir até a
8frente tirar uma foto. HINO RIOGRANDENSE. A palavra está com o Presidente Gelson Antunes:
9Quando são dezesseis horas, dou por encerrada a sessão solene em homenagem ao dia dos pais. xxxxx
10
11
12___________________________________
______________________________________
13Ver. João Francisco Moraes Cardoso - PT
Ver. Fabiano Pires – MDB
14
15
16
17__________________________________
_______________________________________
18Ver. Rogério Goetz Munhoz – PSB
Ver. Delmar Nunes – PDT
19
20
21___________________________________
________________________________________
22Ver. Gelson Antunes – PDT
Ver. Juliano Soares - PT
23
24
25
26___________________________________
_______________________________________
27Ver. Francisco Alexandre Morfan - MDB
Verª. Daiane dos Reis Gonçalves – PDT
28
29
30
31
32
__________________________________
33
Ver. Jorge Vidal Amaral-MDB
34
35
36
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