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Oração de Vereador da Câmara de Vereadores de Uruguaiana - Sessão 
ordinária de 07/05/2013  

                                                         Uruguaiana, 07 de maio de 2013. 

Exmo. Senhor Presidente, 

Ver. Luis Gilberto de Almeida Risso 

Senhoras e Senhores Vereadores. 

 O Ver. IRANI COELHO FERNANDES, da Bancada do Partido 
Progressista, requer, na forma regimental, e desde que aprovado pelo 

douto Plenário, que esta Casa encaminhe  a todas as Unidades Militares do 
Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira sediadas em Uruguaiana, a 

moção abaixo descrita, referente ao DIA DA VITÓRIA.  

  

Nossos heróis da II Guerra Mundial 
não podem ser esquecidos. 

  
        Em 8 de maio, o mundo comemora o Dia da Vitória na Segunda 

Guerra Mundial. Cerimônias acontecem em todo o mundo.  
        Infelizmente aqui no Brasil, a data vem passando "em branco". Nas 

escolas e os atuais governantes não se manifestam sobre ela, ignoram-na. 

       Nem no Congresso Nacional, que tem como hábito  homenagear os 
fatos mais insólitos e até mesmo estapafúrdios nas sessões solenes, ouve-

se qualquer pronunciamento.  
       Lamentamos estar perdida, senão deliberadamente afastada, a 

oportunidade de valorizar os atos de honra e patriotismo de alguns dos 
verdadeiros heróis deste País, e de reabrir  para os mais jovens algumas 

das mais importantes páginas da real História do Brasil.  
       Esqueceram-se dos mais de mil marinheiros e fuzileiros navais 

brasileiros que tiveram o fundo do mar como última e eterna morada. 
Navegavam dia e noite fazendo a escolta de centenas de comboios, 

protegendo milhares de navios mercantes aliados. 
       Esqueceram-se da Força Expedicionária Brasileira (FEB), dos nossos 

queridos pracinhas, que estiveram na Itália, dos quais 2 mil feridos e 443 
mortos, entre eles os uruguaianenses do 8º RCMec Cabo LUIZ GOMES 

QUEVEDO e o Soldado JOÃO ALBERTO ALVES, este último descoberto nas 
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recentes pesquisas históricas de Carlos Fonttes. 
        Esqueceram-se de que o Primeiro Grupo de Caça da Força Aérea 

Brasileira, o grupo “senta a pua”, foi uma das duas únicas unidades de 
combate estrangeiras que receberam honrarias do Presidente Roosevelt, 

por bravura em combate. 
        O Brasil  se esquece dos seus Marinheiros,  dos seus Soldados, das 

enfermeiras e dos seus Aviadores! Esquece de seus bravos que lutaram 
pela Democracia no mar, em terra e no ar.    

        Mas, deliberadamente, não se esquece de homenagear  participantes 
do mensalão, carregadores de dólares nas cuecas, nem de tratar como 

"heróis"  os traidores que tentaram transformar este País em uma Albânia 
por meio de atos de terror, covardes assassinatos, roubos e sequestros de 

gente inocente.  

        É um pais injusto, que paga absurdas indenizações a criminosos que 
tiveram frustrados os seus intentos de transformar o Brasil em ditaduras 

apelidadas de "populares" que se instalaram nos países rendidos às 
"teorias"  de Stálin, de Mao Tsé Tung e de Fidel Castro.  

 Por outro lado, esquecidos estão nossos verdadeiros heróis, 

marinheiros e fuzileiros navais, soldados e aviadores que demonstraram 
naquele conflito, os sinais de coragem, vontade patriótica e determinação 

de vencer as  adversidade, tão presentes no povo brasileiro. 

 Eu esperava que hoje, Forças Armadas, povo e governantes, por 
questão de honra e reverência, estivéssemos juntos orgulhosamente 

comemorando a histórica façanha de nossa participação e vitória na 2ª 
Guerra Mundial. 

 Nesta simples homenagem que ora prestamos, quero, por dever de 
justiça, fazer refletir sobre o sacrifício das gerações que nos antecederam.  

 Para aqueles homens, a vitória alcançada demonstrou a competência 
dos militares brasileiros e o repúdio nacional à ameaça totalitária que 

pretendeu cercear as liberdades e os valores democráticos da civilização. 
 Tenho a convicção de que, para nossas FORÇAS ARMADAS, esses 

desafios permanecem na crença da convivência pacífica, na 
autodeterminação dos povos, no respeito à soberania nacional, sempre no 

caminho do diálogo, e contribuindo internamente para a construção de 
uma sociedade mais justa, realizando a inclusão social, que garanta a 

dignidade da pessoa humana e assegure a Democracia para todos.  
 ADSUMUS! 

                                       Vereador IRANI COELHO FERNANDES                 

  x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

 

O que significa a palavra "Nego" na bandeira da Paraíba? 
 

 A bandeira é vermelha e preta, com o vermelho representando a cor da Aliança 
Liberal - união de opositores à candidatura de Júlio Prestes à presidência da República, 
criada em 1929, e o preto, luto em homenagem ao ex-governador do Estado, João 
Pessoa, morto em 1930 e que hoje dá nome à capital. A palavra "Nego" é do verbo 
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negar, conjugação no presente 
do indicativo da primeira 
pessoa do singular. À época de 
sua criação, 1930, e de sua 
oficialização, 1965, a letra "e" 
do verbo possuía acento 
agudo, portanto facilitava seu 
entendimento.  
 João Pessoa não 
aceitou o sucessor indicado 
pelo presidente do Brasil à 
época, Washington Luís. Era a 
época da política do Café com 
Leite, que revezava o 

presidente entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo. Washington Luís optou por 
repetir um representante paulista, o que causou a revolta de outros Estados. João 
Pessoa não teria usado exatamente essa palavra, porém ela ficou como um símbolo da 
"revolta" paraibana. 
Fonte: Portal Terra. 
 

Editor: 
Luiz Ernani Caminha Giorgis, Cel 

AHIMTB/RS 
Academia General Rinaldo Pereira da Câmara 

IHTRGS 
lecaminha@gmail.com 

 
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

 
Próximas atividades: 

 
- Dia 10 de maio: passagem de comando da 3ª RM no 3° BPE, às 1030 h; 
- Dia 22 de maio: posse dos generais Bolivar e Vasconcellos como 1º e 2° Presidentes de 
Honra da AHIMTB/RS, no gabinete do Cmt Militar do Sul, às 1400 h. Posse do Cel Aires, 
Diretor do Museu do CMS como Membro-Efetivo. Todos os acadêmicos e membros-
efetivos estão convidados;  
- Dia 11 de junho: no Salão Brasil, do CMPA, lançamento do livro “Memórias do Coronel”, 
do Cel Juvêncio Saldanha Lemos, a partir das 1800 h. Todos estão convidados; e 
- Em setembro, em dia não confirmado: Sessão Magna da AHIMTB/RS no Salão Brasil, 
com a presença do Cel Bento, quando serão realizadas diversas posses. 
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