ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ

LEI Nº 2368/2021
Dá denominação de MANOEL GONÇALINO
OLIVEIRA- TIO MANOEL, a Pista de Rodeio no
Parque de Eventos no Município de Arambaré.

Art. 1º Fica denominada de MANOEL GONÇALINO OLIVEIRA- TIO MANOEL, a Pista de Rodeio
no Parque de Eventos, localizada na quadra 88, da Av. Ivan Xavier Pereira, no Bairro Costa
Doce, conforme mapa em anexo, parte integrante desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal em 04 de Maio de 2021.

JARDEL MAGALHÃES CARDOSO
Prefeito Municipal
???????
Registre-se e Publique-se.
Alexandre dos Santos Woloski
Secretário da Administração

Rua Ormezinda Ramos Loureiro, 180 - Bairro Caramuru - Arambaré/RS - Fone/Fax: (51) 3676-1211
DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS!

Documento assinado digitalmente
Para verificar sua autenticidade, acesse: https://www.arambare.rs.leg.br/cer e informe o código: 21050412470069839

PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte
LEI:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ

Diante do presente venho a Vossas Senhorias para apresentação e apreciação desta Casa, no
que tange o Projeto de Lei que denomina de MANOEL GONÇALINO OLIVEIRA- TIO MANOEL,
a Pista de Rodeio no Parque de Eventos, localizada na quadra 88, da Av. Ivan Xavier Pereira, no
Bairro Costa Doce.

MANOEL GONÇALINO OLIVEIRA, mais conhecido como Tio Manoel, foi um grande
tradicionalista e campeiro na região, considerado por muitos por sua HUMILDADE,
HONESTIDADE e BONDADE com o próximo.
Nascido em 26 de setembro de 1952, na localidade de Bonito, Distrito de Camaquã. Veio a
falecer no dia 23 de outubro de 2020. Por ser um homem com muitos amigos, os familiares
fizeram dois velórios, sendo um em Camaquã e outro em Arambaré.
Manoel Oliveira ou Tio Manoel teve uma infância muito sofrida de pobreza. Com 8 anos
começou a trabalhar para ajudar no sustento da família junto com seus irmãos. Seu primeiro
trabalho foi capinar lavoura de milho e cortar a lenha, seu meio de transporte sempre foi lombo
do cavalo. Com 12 anos começou a ser campeiro na fazenda do Dr. Rubens Cibils, seu pai
faleceu muito novo, então ele ficou de chefe da família no total de 15 irmãos.
Os anos foram passando e cada dia aumentava mais o seu Amor pela Tradição Gaúcha. Era
analfabeto porque nunca teve a oportunidade de estudar. Suas responsabilidades eram muitas
com a mãe e os irmãos.
Casou- se com Maria Ligia Rodrigues Oliveira, mais conhecida como a Vó benzedeira. Após o
casamento ele começou a trabalhar com o filho do Dr. Rubens Cibils o Sr. Itibere Barreto Cibils,
na fazenda Ibagé, localizada na Parada Bonita.
Tio Manoel mesmo sem estudos teve sua carteira de trabalho assinada por 45 anos com a
família Cibils. E todo alimento e estudo dado a família foi trabalhando no lombo do cavalo.
Teve 3 filhos adotados. Criou 2 sobrinhos, filhos do seu irmão Adão Rodrigues. E mesmo sem
condições ele adotou os irmãos Pedro Brum Rodrigues e Ildomar Brum Rodrigues.
Mas seu coração era tão gigante que adotou uma menina que foi abandonada pela mãe, e que
estava sendo anunciada na rádio para adoção, ele escutou o anuncio e foi até Camaquã adotar
a menina Schirlei Soares, que mais tarde lhe deu um neto chamado Rafael.
Pedro lhe deu 07 netos, sendo eles: Maikon, Fabrício, Cleiton, Taylor, Sthephany, Janaina e
Priscila.
Luísa filha de Fabricio foi sua primeira bisneta e Hellena filha de Sthephany a segunda.
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JUSTIFICATIVA: Grande Tradicionalista.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ

Em todos os rodeios da região ele estava presente com o seu sorriso manso e uma palavra
amiga. Seu maior orgulho eram as amizades que conquistava nos rodeios, umas de longas
datas e outras mais recentes.
Tio Manoel gostava de trabalhar nos rodeios por amor a tradição, sua maior alegria era fazer um
churrasco para os amigos.
Transmitia uma bondade no coração pela tradição.

Escrita por Schirlei Soares.
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Tio Manoel deixou a esposa, 3 filhos, 8 netos, 2 bisnetas e milhares de Amigos.

