MOÇÃO DE PESAR Nº 00007/2018

Ao Excelentíssimo Senhor
Prof. Deley Oliveira
Presidente da Câmara Municipal
Nesta
Senhor Presidente,
O Vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer que, após
ouvido o plenário, seja encaminhada mensagem de condolência aos familiares do
Professor Manoel Maciel da Silva, falecido em 18 de novembro de 2018.
Este dia 18 de novembro amanheceu mais triste em Paraíso do Tocantins,
pois, um dos seus filhos mais queridos deixou esta terra para habitar em um outro
Paraíso, levando consigo toda a energia de um mestre, todo o civismo de um
patriota, toda a alegria de fanfarrista e toda a magia de quem ensina.
Manoel Maciel era um “boa Praça”, comunicativo, alegre, otimista, simples,
determinado, amigo e um profissional comprometido com o exercício das suas
funções.
Dentre as suas atividades educacionais, que o exercia com denodo, se
destacou como instrutor de fanfarra, pela sua garra, pelo seu companheirismo, com
o seu carisma, se constituindo como um dos grandes instrutores de fanfarra da
história de Paraíso, criando a FANFAGITO, uma fanfarra que era marca registrada
em todas as datas cívicas de Paraíso.
Por ser um homem patriota, que trazia dentro do seu peito o amor por esta
terra chamada Paraíso e pelo nosso Brasil, ele, muitas vezes conduzindo
magistralmente a sua fanfarra, rompia os dias silenciosos de 7 de setembro, com
os repiques inconfundíveis da sua FANFAGITO, percorrendo as ruas da cidade,
anunciando em cada cadência rítmica que era 7 de setembro, dia de civismo, dia de
se declarar amor à pátria, dia de se orgulhar do país que temos.
Deus o chamou para o céu, pois, lá também tem civismo, e Deus necessitava
de alguém dedicado e apaixonado por fanfarra, para comandar a Banda Marcial do
Céu. Manoel Maciel obediente que é, atendeu ao chamado do Pai Celeste, e hoje
faz ressoar nos Jardins do Eden, o ritmo que tantas vezes quebrou o silêncio de
Paraíso e encheu o coração da nossa gente de patriotismo pela terra em que
vivemos.
Esta Câmara Municipal reconhecendo os feitos deste grande cidadão e
mestre, apresenta aos seus familiares esta Moção de Pesar, pedindo a Deus que
conforte aos seus familiares e amigos, e que conceda a ele, um sagrado lugar.
Gabinete do Vereador, 19 de novembro de 2018.

Paulo Sérgio Diniz
Vereador (PSC)

