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VEREADOR ROBERTO ROBAINA (PSOL) – Comunicação de 

Líder: (Saúda os componentes da Mesa e demais presentes.) Eu 

creio que esta homenagem proposta pelo Ver. Hamilton, ela é uma 

das homenagens mais fortes que nós tivemos este ano. Essa força 

se justifica pela força da biografia que tu tens. Eu também tive a sorte 

de poder conviver, pouco, mas tive a honra de ir em debates onde o 

Lauro Quadros era o mediador. E, de fato, o Ver. Professor Wambert 

fez aqui uma observação que eu acho correta, e aí eu transmito para 

o Cezar, não sei qual o peso que o Cezar Freitas tem dentro da RBS, mas vocês 

poderiam novamente patrocinar mais o debate político. Porque o programa Polêmica faz 

falta, o debate faz falta. O Lauro Quadros tinha uma capacidade... De vez em quando, eu 

me incomodava com ele, porque era polêmica, mas ele botava ordem no programa. 

Então, era polêmica até certo ponto, não podia roubar o tempo do outro. Agora, eu estou 

mais comportado, mas, antes, eu tratava de interpelar mais o oponente, e o Lauro 

Quadros ajudou a eu me disciplinar nessa postura. Ele dizia “vamos garantir tempos 

iguais”. Este programa era muito bom, como muito bem disse o Ver. Bosco, o Lauro 

Quadros não é só um jornalista, é um comunicador, isso se via e se vê no contato com 

ele. Mas eu também fiz, além desta merecida homenagem ao Lauro Quadros como 

comunicador, como jornalista, e vários vereadores fizeram, menção ao trabalho social do 

Lauro Quadros relacionada à defesa da luta contra o câncer infantil. Eu tive uma relação 

pessoal com o Lauro Quadros em relação a isso; eu tive uma sobrinha que, felizmente, 

Lauro Quadros, está se formando em pedagogia, isso já faz uns oito, nove anos, eu 

procurei o Lauro Quadros para ver os conselhos dele sobre como ajudar minha irmã a 

tratar o problema. E o Lauro Quadros se prontificou na hora, mostra esta postura 

humanista que ele tem, eu acho que também na relação com os colegas isso se 

expressa. Eu conheço muitos jornalistas, e os jornalistas, como regra, têm muito apreço 

pelo Lauro Quadros, isso faz diferença porque nada melhor do que as próprias pessoas 

que trabalham contigo, que são teus colegas para poder fazer um julgamento mais 

objetivo da tua conduta, e o julgamento que os jornalistas fazem do Lauro Quadro é um 

julgamento muito bom. De fato, esta homenagem eu agradeço ao pastor Hamilton por nos 

proporcionar, e no meu caso especificamente, agradecer em público essa colaboração 

que sempre o Lauro Quadros nos prestou e me prestou particularmente. O pastor, além 
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de colega de Câmara, é colega de Mesa. Lauro Quadros, o pastor Hamilton, uma das 

primeiras ações dele na Câmara foi entregar Bíblias para todo mundo. Eu já tinha lido a 

Bíblia, até porque a minha formação... Se o socialista realmente tem uma formação 

autêntica em países ocidentais, é muito comum que a sua formação se combine, no 

início, com a leitura da Bíblia. Na medida em que a gente lê, sobretudo, o Novo 

Testamento, a gente vai conhecendo a história de Jesus, que, em última instância, era um 

militante, no início, judeu, de uma das seitas do judaísmo contra o Império Romano. Essa 

era a relação social de Jesus com o Império Romano, ele era um militante opositor ao 

Império Romano, representando os setores mais pobres da Palestina, dos essênios, no 

caso. Quem diria que aquela seita ia se transformar numa das maiores instituições? Há 

coisas inacreditáveis que ocorrem, e os primeiros cristãos tiveram essa força de... (Som 

cortado automaticamente por limitação de tempo.) (Presidente concede tempo para o 

término do pronunciamento.) ...tiveram essa força de acreditar no novo, no inesperado. Eu 

creio que, também pela formação cristã do Lauro Quadros, essa persistência tem muita 

relação com a formação. Eu quero parabenizar, dizer que os teus 80 anos bem vividos 

são um orgulho para toda a cidade de Porto Alegre. Um grande abraço, obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


