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CÂMARA

O Vereador que esta subscreve, de acordo com
as normas regimentais em vigor, em especial, o artigo 173 § 1º, inciso V e § 2º
do Regimento Interno, após manifestação do Douto Plenário, apresenta
MOÇÃO DE PESAR POR FALECIMENTO à família do saudoso Edilson
Antônio filho, pelo seu passamento, ocorrido no dia 08 de julho de 2021, na
cidade de
Jales – SP.
O senhor Edilson Antônio Filho, nasceu no dia
23 de março de 1973, em Aparecida do Taboado, sendo filho do saudoso casal
João Antônio Filho e Gessy Viana Filho.
Era casado com Simone Fátima Barroso Filho
e deixou o filho João Pedro Barroso Filho.
Edilson deixou o nosso convívio no último dia
08 de julho, deixando uma lacuna difícil de ser preenchida no coração de
familiares e amigos, pois com seu jeito simples, respeitado e íntegro, conquistou
inúmeras amizades, deixando sua marca entre as pessoas de bem.
A comunidade aparecidense, juntamente com
seus familiares lamenta profundamente o falecimento deste homem honrado,
que fez questão de representar bem o nome desta cidade, pelos mais distintos
lugares e maneiras.
Edilson era de família simples, porém,
honrada e que tem como princípios o trabalho, a dignidade e a honradez.
Amante do “rodeio”, fez deste esporte sua profissão.
Iniciou a carreira no rodeio em 1992 e ao
longo de 26 anos teve uma caminhada de glória e também, com momentos de
dificuldades, momentos esses superados com muito esforço e apoio de amigos
e familiares. Foi campeão três vezes nas cidades de Aparecida do Taboado e de
Colorado - PR, entre outros vários rodeios do Brasil, conquistando quatro carros
e 32 motos, além de vários prêmios em dinheiro.
Em 2018, na Festa do Peão de Boiadeiro da
cidade de Barretos, já decidido que estaria se aposentando nessa profissão,
Edilson encerrou a sua carreira, montando no cavalo Berrante da Cia WR. A
montaria emocionou o público presente, que aplaudiu a apresentação, sendo que
o peão permaneceu os oito segundos sobre o animal, dando um espetáculo e
atingindo com louvor o objetivo do esporte.

Os objetivos que pautaram toda a sua
existência foram a dignidade, o trabalho e a vida simples. Com sua partida,
ainda que dolorosa, deixa além da saudade, a certeza do dever cumprido.
Que se dê ciência desta Moção a sua esposa
senhora Simone, ao seu filho João Antônio, e aos seus irmãos José, Hélio, Édio,
Edvaldo, Cosme, Eliana, Enilva e Elza, de maneira a transmitir os sentimentos
de pesar destes Vereadores, acreditando que DEUS, em sua bondade e
sabedoria infinitas, dará a toda a sua família, o conforto espiritual necessário, e
que o tempo se encarregará de amenizar o sofrimento que estão passando
juntamente com todos os seus familiares e amigos
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 12 de julho de 2021.
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