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Senhor Presidente:
O Vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos
regimentais, queapós ouvido o Douto Plenário e, se aprovado, esta Casa indique o Srº. FLÁVIO
FLORIANO, natural do Município de Imbé, para receber o Título de Cidadão Osóriense.

Justificativa:
Flávio Pereira Floriano, 57 anos, é motorista de ambulâncias da prefeitura
de Osório. Há 11 anos, ele jurou para si mesmo que retribuiria à sociedade caso passasse
nesseconcurso. Segudo Flávio começou trabalhando com escolares, o que coincidiu com o início
do seu trabalho voluntário. Em outubro de 2007, passou a levar crianças às escolas e até os
locais onde eram realizados projetos sociais da prefeitura. Lá
Presenciopou um tipo de vida que eu não conhecia. Foi quando teve a
ideia de pagar sua promessa no Natal do mesmo ano. Comprou brinquedos de R$1,99 e fez uma
roupa de Papai Noel. Foi dirigindo fantasiado vendo os sorrisos das crianças ao entrarem no
ônibus.A partir daquele dia Flávio se apaixonou pelo trabalho voluntário e não parou mais. Desde
então, conta com a ajuda de escolas e de conhecidos, que doam brinquedos para que ele possa
continuar visitando crianças carentes no Natal. Ele arca com outros custos, como roupa e
gasolina, e garante que não há envolvimento político nas suas doações, apenas o apoio de
amigos.
Os dias 24 e 25 de dezembro são sagrados. Ele veste sua roupa de Papai
Noel e entrega brinquedos para as crianças dos hospitais da região, das aldeias indígenas da
Estrada do Mar e de Capivari, das Apaes de Osório, Tramandaí e Três Cachoeiras e para
algumas famílias humildes. Na noite de Natal, sua chaminé favorita é a Casa de Passagem de
Osório, que acolhe crianças e adolescentes.
No ano passado, Flávio transportou um menino na ambulância que só
parou de chorar quando a enfermeira falou que o motorista era amigo do Papai Noel:
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Através de doações, Flávio conseguiu comprar o presente. Vestindo sua
roupa vermelha, entregou a bicicleta para a criança, que “desandou a chorar”.
Entre as atividades da graduação à distância em Pedagogia na Uniasselvi,
o plantão de emergência, a família, os dois gatos e os três cachorros, Flávio sempre tenta
encontrar um tempo para se dedicar à causa voluntária.
Nos últimos anos Flávio, além de se doar como “Papai Noel” também se
dedica como voluntário na coleta de tampinhas de garrafas pet, lacres de latas de alumínio e
cabelos. O que pode ser considerado lixo para muitos tornou-se moeda de solidariedade para o
funcionário público, que faz questão de recolher e levar as doações pessoalmente ao destino.
Esse material reciclado é recolhido por ele em garrafas PET de dois e de cinco litros, além dos
cabelos que se transformam em benefícios, que são doadas a quem precisa. Os cabelos e as
tampinhas são destinados ao Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre já os lares são doados à
APONESO - Associação dos Portadores de Necessidades Especiais de Osório, que são
revertidos em cadeiras de rodas, muletas e camas hospitalares.

Sala das Sessões em, 29 de Outubro de 2018.

Charlon Diego Müller
Vereador do PMDB
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