
Por iniciativa do Exmo. Sr°. Vereador RODRIGO LEAL CORREA, a Câmara Municipal 
de Aperibé, no uso de suas atribuições legais, vem constar em seus anais, MOÇÃO DE 
APLAUSOS,  ao cidadão Mateus Lino da Silva. 

Filho de Maria Madalena Silva e Alexandre Lino da Silva, Mateus Lino da Silva 
nasceu aos 8 dias do mês de maio, do ano de 2000.  Logo após esse dia, Mateus já despontava 
como um verdadeiro guerreiro, iniciando assim a luta pela vida, apresentando em seu quadro de 
saúde uma grave arritmia cardíaca, sendo necessária sua transferência da Casa de Saúde Pio XII 
para o Hospital São José do Havaí, em Itaperuna.  Após vencida essa etapa, o jovem começou a 
provar desde muito cedo que seria capaz de enfrentar obstáculos de toda natureza. 

Estudioso e dedicado, sua vida escolar foi marcada por muita intensidade. Ali o 
jovem iniciava seu contato com o público e demonstrava uma capacidade ímpar de multiplicar 
amigos e conquistar as pessoas. Sempre prestativo, sorridente e animado, o pequeno Mateus 
era exemplo para todos e mesmo em época de férias se dedicava à escola e às atividades 
estudantis.  

Visionário e empenhado, Mateus Bradock – assim carinhosamente chamado pelos 
amigos da escola - resolveu inovar, adotando uma postura muito além do seu tempo, se 
tornando administrador de uma idéia que momentos depois se consolidariam como um marco 
em nossa Cidade. Surgia assim, no ano de 2014 sua equipe de Recreação Infantil. 

Investindo em aprendizados e novas técnicas, o jovem uniu a Equipe de Recreação 
Infantil, constituindo uma verdadeira família e com tanta irmandade, juntos seguiram realizando 
sonhos, levando sorrisos, eternizando momentos especiais na vida de inúmeras crianças e jovens 
de nossa e de outras Cidades. 

Diante do enorme sucesso, a união desses jovens rompeu fronteiras, até que no 
ano de 2017, surgiu outra idéia que novamente repetiria a proeza dessa família de amigos... foi 
criada então a Equipe Personalizando Sonhos… 

A frente dessa nova proposta, esses jovens Aperibeenses se destacam por onde 
passam; levam o nome do nosso Município e representam com grande honra nossa população. 
As dificuldades nunca se afastaram da vida do Mateus, no entanto, com muita humildade, 
persistência, garra e um sorriso no rosto ele vence uma por uma e agora tem como recompensa 
de Deus uma loja própria, inaugurada no dia 01/05/2018, além de uma clientela que reconhece 
e aplaude de pé o valor de seu trabalho. 

Diante de tantos episódios, Mateus Lino da Silva é orgulho para todos nós, faz jus e 
é merecedor de todas as suas conquistas, se tornando hoje, na data em que completa 18 anos o 
Munícipe mais jovem a receber uma homenagem nessa Casa de Leis. 

Sem mais, reiteramos votos de estima e consideração, 
Câmara Municipal de Aperibé, 08 de Maio de 2018. 

 

 
         Rodrigo Leal Correa         Virley Gonçalves Figueira 

Vereador Propositor               Presidente 

 

 


