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JUSTIFICATIVA

O Projeto em tela tem como objetivo denominar “Rodovia Daniel Pinto de Oliveira” a Rodovia RS,
no trecho compreendido entre os Municípios de São Luiz Gonzaga e Cerro Largo.
Daniel Pinto de Oliveira, nasceu no dia 15 de outubro de 1929 e ainda criança, desde 1939 saia com
sua carroça pelo interior de São Luiz Gonzaga a Cerro Largo levando legumes para as pessoas que mais
necessitavam.
Nesta mesma estrada que ligava a cidade de São Luiz Gonzaga a Cerro Largo, passou a vida
tocando a boiada, sendo também responsável pelo desenvolvimento da região, pois acolhia a todos que
necessitavam de um auxílio. Em dias de muita chuva, era chamado para retirar os veículos que atolavam na
estrada enlameada, fazia isso com sua “junta de bois”.
Casou-se aos 19 anos com Laurentina, com quem teve 11 filhos, ficou viúvo e cuidando de seus
filhos, com a ajuda dos filhos maiores na lida do campo, na plantação, no cuidado com os animais, o senhor
Daniel sempre foi solidário com os amigos, parentes e vizinhos. Sempre que fazia a colheita de suas
plantações, dividia com toda a vizinhança.
Aos 42 anos, casou-se com Araci, filha de um de seus trabalhadores, com quem teve mais 6 filhos.
Aos 57 anos de idade, depois de uma vida dedicada às pessoas e ao trabalho, faleceu vítima de um câncer na
garganta.
Hoje, após 26 anos de sua morte, ainda é lembrado pelo exemplo de um homem simples, mas com
muita sabedoria, atitude e exemplo de vida que até os dias de hoje norteiam a vida de seus filhos.
A canção dos cantores e compositores Dom e Ravel, “Obrigado ao Homem do Campo”, traduz
muito bem a vida do homenageado, pois fala do homem que trabalha na terra e valoriza as coisas simples da
vida.
A família e os que o conheceram e até muitos que conhecem apenas sua história, desejam prestar
suas homenagens, para que esse grande cidadão seja lembrado para sempre com essa justa homenagem.
Pelo exposto, contamos com a sensibilidade das Senhoras e Senhores parlamentares para a
aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 28 de junho de 2012.

Deputado(a) Raul Carrion
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