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Aos oito dia do mês de junho de dois mil e dezoito, ás dez horas e trinta minutos, reuniram-se na praça 5 

Fabrício Correia Borges no Município de Eldorado do Sul, para sessão solene em comemoração ao 6 

aniversário de trinta anos do Município de Eldorado do Sul, sob a presidência do vereador Gelson 7 

Antunes- PDT e os seguintes Vereadores: Fabiano Pires– MDB, João Francisco Moraes Cardoso – PT, 8 

Daiane dos Reis Gonçalves - PDT, Francisco Alexandre Morfan- MDB, Rogério Goetz Munhoz – PSB, 9 

Gelson Antunes – PDT, Juliano Soares – PT, Delmar Nunes – PDT, Jorge Vidal Amaral – MDB. A 10 

palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Bom dia a todos, havendo quórum regimental, dou 11 

por aberta a sessão solene no dia oito de junho de dois mil e dezoito, em comemoração ao aniversário 12 

de trinta anos do Município de Eldorado do Sul. Chamada Nominal. A palavra esta com Presidente 13 

Gelson Antunes: Convido senhor Prefeito para fazer parte da mesa ,e demais autoridades. Convido a 14 

todos ficar em pé para ouvir ao HINO NACIONAL. ENTREGA DE MOÇÃO: moção de 15 

reconhecimento e aplauso a Leonora Weimer vencedora do concurso Miss Rio Grande do Sul dois mil e 16 

dezoito, Leonora Weimer é a Miss Rio Grande do Sul de dois mil e dezoito, representando nosso 17 

município, ela foi eleita dia vinte e sete de abril de dois mil e dezessete, na final do concurso que 18 

aconteceu na cidade de canoas, nascida em Porto Alegre, em três dias de junho de mil novecentos e 19 

noventa e três, Leonora começou seus estudos no instituto Maria Auxiliadora e depois no colégio Dom 20 

Bosco, ambos da Rede Salesiana do Brasil, concluindo em dois mil e dez, cursou faculdade de 21 

administração de Empresas com ênfase em Marketing na ESPAM, concluindo em dois mil e catorze, 22 

em dois mil e quinze fez pós graduação em engenharia de produção e serviços na Ulbra, estudou inglês 23 

na escola de idiomas CCEE e fez intercâmbio no Canadá, na Escola Kiplan em dois mil e doze. Modelo 24 

desde os treze anos, já participou de vários desfiles e propagandas de lojas, morou em Eldorado do Sul 25 

em dois mil e nove e dois mil e onze, vindo a se mudar para Porto Alegre quando ganhou o garota verão 26 

do RS/ dois mil e onze. Após esta conquista ela representou o Rio Grande do Sul no concurso Miss 27 

Brasil em vinte e seis de maio, a presente moção tem por objetivo reconhecer e congratular Leonora 28 

Weimer por seu grande empenho e dedicação na busca por esses tao importante titulo. Proponentes: 29 

Bancada do PDT. Cerimonialista: Gostaria de chamar o Vereador Vidal Amaral - MDB: - 30 

Homenageado- Gilberto Saraiva: Quero cumprimentar o nosso vice Ricardo, cumprimentar a todos os 31 

secretários de Eldorado do Sul, aos funcionários públicos de Eldorado, conselheiros tutelares, 32 

funcionários da câmara de vereadores, em especial a todos os funcionários do meu gabinete. Também 33 

quero parabenizar a nossa miss Rio Grande do Sul Leonora Webber, também agradecer por ela ter 34 

representado o nosso município e levado o nome de Eldorado do sul para todo o estado e o país. Nesse 35 

momento eu quero falar da cidade de Eldorado do Sul, pra mim é uma honra como vereador poder estar 36 

usando essa tribuna, num momento tão especial que é o aniversario da nossa cidade, cidade a qual 37 

escolhi para morar, escolhi para ter minha família, meus filhos, tudo o que tenho hoje agradeço a 38 

Eldorado do Sul, porque hoje tenho trinta e cinco anos que resido nessa cidade que pertencia a Guaíba, 39 

cinco anos por Guaíba e Trinta por Eldorado, então a gente já tem conhecimento de cada canto dessa 40 

cidade, cada rua, cada bairro, acesso. Sabemos que não foi tudo o que precisa ainda feito, mas sabemos 41 

também que o nosso governo, na gestão do Prefeito Ernâni, não vamos atingir cem por cento, que cem 42 

por cento ninguém atinge mas com o PDT no comando e com o apoio do MDB nós vamos chegar a 43 

levar a cidade de Eldorado do Sul num grande patamar econômico, politico e social, então eu quero 44 
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antes de falar do meu homenageado, eu quero deixar um abraço, um beijo no coração de cada um 1 

Eldoradense e dizer que estou honrado em morar em Eldorado do Sul, em ser Vereador hoje em 2 

Eldorado do Sul, e dizer: feliz aniversario Eldorado do Sul, parabéns Eldorado do Sul, a cidade do ouro. 3 

Hoje é o dia que temos a oportunidade de escolher alguma pessoa que represente a nossa comunidade, 4 

ou seja líder de associação, pessoas que prestam serviço a nossa comunidade, políticos, a gente tem a 5 

possibilidade de escolher, e eu pelo tempo que tenho na comunidade, como eu sempre digo, em 6 

Eldorado do Sul eu conheço um rengo sentado e um cego dormindo, é um ditado antigo, mas ele tem 7 

que ser colocado, porque eu conheço mesmo e nesse tempo todo que acompanhei, eu tenho hoje, eu 8 

coloquei um amigo da comunidade, como eu sempre digo, não coloquei esse slogan em vão, porque eu 9 

me considero um amigo da comunidade, eu trabalho vinte e quatro hora, dias após dias, minuto a 10 

minuto, segundo a segundo, hora a hora, semana a semana, mês a mês e ano após ano da minha vida, 11 

como representante publico, para poder atender a essa comunidade maravilhosa que é Eldorado do Sul, 12 

então por isso que eu digo, eu sou amigo da comunidade, obrigado jovens, obrigado, e aí eu não poderia 13 

deixar nesse momento de escolher uma pessoa que também nos representou bem na nossa comunidade, 14 

que é o médico amigo da comunidade, que seja chama Gilberto Saraiva, quem não conhece o Dr 15 

Gilberto, o nosso médico de Eldorado do Sul, o médico mais conhecido de Eldorado do Sul, então pra 16 

mim é uma grande satisfação, uma grande honra, em poder homenagear um pessoa que se dedica para 17 

Eldorado do Sul, quem de Porto Alegre, atravessa a ponte e vem aqui pra cuidar com carinho os nossos 18 

Eldoradenses e além do dever, então pra mim Dr Gilberto, é uma honra, uma grande honra no dia de 19 

hoje, poder homenagear o senhor como médico, como amigo da comunidade de Eldorado do Sul, quero 20 

deixar um beijo e um abraço no coração de todos e um feliz aniversario Eldorado do Sul. A palavra 21 

esta com o Presidente Gelson Antunes: Neste momento com permissão da cerimonialista, gostaria 22 

aqui abrir em parênteses aqui para dar saudação, nossos deputados  então já que vamos ouvir o 23 

deputado Edson Brum, porque sem compromisso estarão trazendo suas saudação, e depois disso tá bem 24 

ouviremos o deputado Tiago Simon. Cerimonialista: Gostaria de chamar o Deputado Edson Brum: 25 

Bom dia a todos, quero iniciar saudando o presidente da Câmara de vereadores, Gelson Antunes, Saudar 26 

a todos os vereadores, em especial ao Vereador Vidal, que é um Vereador parceiro que me coloca a 27 

trabalhar em Porto Alegre e toda a comunidade de Eldorado do Sul. Queria saudar o prefeito Ernâni, 28 

velho amigo de tantas caminhadas, tantas jornadas, tantos desafios, tantas barreiras que ultrapassamos 29 

juntos, sempre pensando no bem comum para melhorar Eldorado do Sul, também saudar meu colega, 30 

Deputado Tiago Simon, ele, eu já sou velho na assembleia como diz, quarto mandato, mas o Tiago é um 31 

Deputado novo e entre os novos é (...) do Rio Grande do Sul, característica que traz da família, traz do 32 

seu pai, mas que tem também o seu toque a sua dedicação, que sempre nos honra, sendo seu colega lá 33 

na assembleia. Saudar a toda a população de Eldorado do Sul, pelos trinta anos, e a agente que 34 

acompanha o crescimento de Eldorado, inicialmente por negócios, eu que sou natural da região de Rio 35 

Pardo, convivendo sempre com o comercio, com a indústria, conhecendo Eldorado, e depois como 36 

parlamentar, sempre procurando ajudar, estar presente, nós que temos uma ligação inicial aqui nosso ex-37 

vereador, ex-vice prefeito, que já nos deixou, João Carlos Machado, foi a partir dele que nós 38 

começamos a trabalhar as questões de Eldorado, daqui, coisas mais simples as mais importantes, como 39 

a qualidade da água para as escolas, a qualidade de energia que nós tínhamos problemas para a 40 

instalação de empreses aqui no nosso município, a busca de recursos que nós estaremos daqui a 41 

pouquinho também no parque Assis Brasil já acompanhando Prefeito, acompanhando parlamentares, 42 

como Deputado Alceu Moreira e tantos outros parlamentares que junto com o Governador Sartório para 43 

que esse município também receba e seja contemplado com maquinas mas o objetivo nosso hoje é de 44 
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festa, é de comemorar, aqueles que são jovens há mais tempo do que nós, que conviveram no início, no 1 

distrito de Eldorado do Sul, distrito que era de Guaíba e há pouco dias, a assembleia homenageou a 2 

escola mais antiga do município que é lá de Bom Retiro, e a gente relembrava dessa história, mas pra 3 

esses que são jovens há mais tempo lembram o que era Eldorado no Seu inicio, o que que foi feito por 4 

Eldorado e o que é Eldorado Hoje, ta de parabéns todos os ex-vereadores, ex-secretários, ex-prefeitos, 5 

atual prefeito, atual Vice-Prefeito, atuais secretários, atuais Vereadores e principalmente a comunidade, 6 

se Eldorado tem hoje o crescimento que tem, deva-se a todos vocês, feliz trinta anos de Eldorado. 7 

Cerimonialista: Gostaria de chamar o Deputado Tiago Simon: Minha saudação ao Presidente da 8 

câmara, Vereador Gelson, ao nosso Prefeito Ernâni Gonçalves, toda uma trajetória, tão importante de 9 

dedicação ao município que precisa ser reconhecida, precisa ser honrada, em toda a câmara de 10 

Vereadores aqui do nosso município, queria fazer uma saudação também muito especial ao meu amigo, 11 

Deputado, Edson Brum, também o parlamentar que já vem servindo este município a bastante tempo, 12 

como ele mesmo disse, são quatro mandatos de muito trabalho no parlamento gaúcho, minha saudação 13 

também aos representantes eclesiásticos, que compõem também aqui essa mesa, ao Padre Miguel que 14 

representa a igreja católica, não é, que vem com um trabalho tão importante de catequizar o nosso povo, 15 

ao querido Pastor Ramiro, nosso amigo, empreendedor também que representa o conselho dos Pastores 16 

do município e que eu conheço tão bem esse sentimento, esse compromisso tão profundo de levar a 17 

palavra de Cristo a nossa comunidade, Deus continue abençoando essa obra, da igreja, por que Jesus 18 

Cristo tem uma igreja e que Deus continue abençoando essa obra. Saudar também esse patrimônio da 19 

nossa comunidade aqui de Eldorado a miss Rio Grande do Sul, eu assisti, não é, o evento, uma injustiça 20 

não ser a nossa miss Brasil, realmente uma beleza, uma simpatia, uma graça, não é, representa tão bem 21 

os valores aqui desse município, Leonora, não é, é uma honra ter você aqui, representando nosso estado 22 

com a beleza da mulher gaúcha, toda a comunidade, sei que eu me sinto muito honrado, como deputado 23 

estadual aqui da assembleia, por que foi a trinta anos que o então Governador Pedro Simon, meu pai, o 24 

Palácio Piratini assinava um decreto de emancipação mais do que justa e necessário, de uma área que já 25 

vinha demonstrando um enorme potencial de desenvolvimento a que nós vimos a história, a história da 26 

criação, a origem que era, nós tínhamos aqui pecuaristas, arrozeiros, com a cento e dezesseis essas 27 

terras se valorizaram, as estâncias começaram a ser vendidas a fracionadas, veio a necessidade de 28 

infraestrutura que continua existindo e ai se cria essa grande cidade, trinta anos, uma cidade jovem, aqui 29 

na região metropolitana, mas que vem se constituindo como uma das cidades mais empreendedoras da 30 

região metropolitana de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, pelas suas características geográficas, 31 

pela sua logística privilegiada, pelo seu povo empreendedor, pela cultura de trabalho, pelos valores 32 

enraizados aqui nessa comunidade, Eldorado é sede de grandes empresas, Dimed e Panvel, e tantas 33 

outras, esse lugar vem se constituindo em polo estratégico pro desenvolvimento do nosso estado, eu 34 

quero parabenizar a todos, a todo o povo dessa comunidade, a todos aqueles que tem trabalhado, as 35 

vezes, muitas vezes a gente, nós vivemos num momento tão difícil no nosso país, e é verdade a nível 36 

nacional são tantas coisas erradas que tem acontecido, é tanto descrédito, descrença e com muita razão e 37 

graças a Deus nós temos visto a justiça funcionando e desbaratando tanta coisa errada nesse país, mas 38 

eu quero dizer uma coisa, nós temos muita gente que trabalha, e que trabalha sério pela comunidade, eu 39 

queria agradecer muito aqui, especialmente a toda a câmara de vereadores e especialmente a dois 40 

amigos, meu amigo Chico Colono e o Fabiano que me convidaram pra estar aqui, não é, nós estamos 41 

indo junto com o Prefeito ao parque de exposições em algumas máquinas agrícolas que foram 42 

viabilizadas através de uma articulação junto com o Deputado Geovane (...), mas eu gostaria de 43 

agradecer muito a todos os Vereadores pelo trabalho que tem sido empenhado aqui pela cidade, por 44 
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isso, eu quero em nome do parlamento do estado do Rio Grande do Sul, desejar que esse município 1 

continue pros próximos anos com muito crescimento, desenvolvimento, trabalho e que Deus continue 2 

abençoando, muito obrigado.  A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Obrigado Deputado 3 

Edson Brum, obrigado Deputado Tiago Simon. Cerimonialista: Neste momento convido o Vereador 4 

Rogério Munhoz - PSB:- Homenageada- Luciana Souza Lentino: Bom dia a todos, quero aqui 5 

cumprimentar nosso presidente, Vereador Gelson, estendendo também a todos os Vereadores, colegas 6 

Vereadores, cumprimentar aqui nosso Prefeito Municipal, Prefeito Ernâni, juntamente com seu 7 

secretariado e seus funcionários, assessores, né, e todos os funcionários da prefeitura, cumprimentar os 8 

deputados Tiago Simon e Edson Brum, que estão se retirando, prazer tê-los conosco, a nossa Miss Rio 9 

Grande do Sul, Leonora Weiner, muito orgulho de poder receber nesse dia, esse aniversário do 10 

município de Eldorado do Sul, a nossa Miss Rio Grande do Sul, que desempenhou muito bem seu 11 

trabalho, a sua apresentação, a (...), nesse evento, infelizmente não foi a nossa Miss Brasil, como nós 12 

gostaríamos que fosse, mas com certeza representou muito bem o nosso Rio Grande do Sul, quero aqui 13 

também cumprimentar toda a comunidade de Eldorado do Sul, os homenageados e toda a comunidade 14 

que se faz presente. Dizer que Eldorado do Sul, parabenizar Eldorado do Sul, por esses seus trinta anos, 15 

um orgulho muito grande de fazer parte desse momento, desse dia, e lembro muito bem na época da 16 

emancipação ainda falávamos aqui há pouco como era essa, esse bairro, que não era município, era 17 

bairro, com todas as suas carências, necessidades e todo que nós precisávamos e não tínhamos, com a 18 

emancipação hoje a gente vem vindo no vídeo institucional como nosso município cresceu, como nosso 19 

município vem desenvolvendo e com a força da sua comunidade vai crescer muito mais eu não tenho 20 

dúvida disso, então parabéns Eldorado do Sul, é um orgulho poder, nesse momento, nesses trinta anos 21 

de Eldorado do Sul, estar representando a comunidade na Câmara de Vereadores, pra mim é um orgulho 22 

muito grande, que sou nascido e criado nessa terra, poder estar no mandamento e ajudando e 23 

contribuindo pro crescimento dessa cidade, nos orgulha muito esse momento, momento de trinta anos 24 

de uma maior idade dessa cidade, de uma estruturação da cidade passando ao longo dos anos que falta 25 

muito claro, mas que já deu passos importantes e ainda vai dar muitos passos porque é uma cidade que 26 

está bem consolidada, com orçamento bom, né, uma estrutura financeira boa e tem muito a crescer, 27 

tenho certeza disso, e pra homenagear esses trinta anos de Eldorado do Sul, nós temos o prazer 28 

enquanto Vereadores de fazer uma homenagem e nós, individualmente cada um faz a sua homenagem a 29 

uma pessoa que representa essa comunidade que fez e faz e está fazendo por essa comunidade e a minha 30 

escolhida desse ano é a professora Luciane de Souza Lentino, a professora Lu, mais conhecida, 31 

pedagoga, pós graduada em projetos sociais e orientação escolar, nascida em Porto Alegre, casada com 32 

Edson Lentino, mãe do Vinícius e do Maurício, começou sua vida profissional ao vinte anos como 33 

alfabetizadora em Alvorada, mudou-se para Eldorado do Sul antes da emancipação onde lecionou na 34 

escola Américo Braga em noventa e quatro e prestou os concurso na prefeitura de Eldorado do Sul 35 

passando, passando no concurso e indo exercer sua função na escola Padre Antônio Vieira, sendo após 36 

transferido para escola La Hire Guerra onde permanece até hoje, onde é atualmente diretora. Escola que 37 

é seu orgulho, constituído de grandes profissionais e alunos brilhantes, é referência na inclusão na nossa 38 

cidade e eu reforço essa inclusão, porque a minha filha, sendo uma dessas inclusas, quando aluna da 39 

escola, posso dizer que ela melhorou muito a sua condição graças a essa sala de recursos que na época 40 

era coordenada pela professora (...) e esse orgulho também dos seus filhos que estudaram naquela 41 

escola e que hoje estão fazendo faculdade, é o orgulho da família, né, Lu, a Lu presenciou e ajudou na 42 

mudança da escola, onde era um coleginho de quatrocentos alunos e eu estudei nessa escola, lá, quase 43 

que inaugurei a escola, né, quando era ainda uma salinha madeira e eu lembro bem disso e hoje 44 
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passando a ser uma escola, uma grande escola de quase novecentos alunos, a professora Lu acredita na 1 

transformação da sociedade através da educação e acho que nós todos acreditamos, né, a professora Lu 2 

não exerce somente a função de professora, ela vai além, pois se preocupa com o aluno como um todo, 3 

desde a sua relação familiar, se se alimentou, se tem um agasalho pra vestir nos dias frios, enfim, 4 

termina sendo uma verdadeira mãe pra essas crianças e nós que somos da Sans Souci, principalmente, 5 

testemunhamos no dia a dia essa sua dedicação, por isso, Lu, nós, vereadores, e toda a comunidade de 6 

Eldorado do Sul agradecemos por toda a sua dedicação e trabalho e empenho na construção de um 7 

município melhor através da educação, e eu com muito orgulho e quero dizer aqui com muita 8 

satisfação, eu convido, então, a professora Luciane de Souza Lentino, mais conhecida como professora 9 

Lu para receber sua placa de cidadã eldoradense, gostaria também de convidar a professora Maria 10 

Eluzia pra fazer a entrega de umas cartas de pais e alunos que escreveram pra professora, demonstração 11 

do carinho, da admiração e do respeito que tem por essa profissional que ela há muito tempo já é 12 

diretora, muitas vezes já foi diretora da escola e é um exemplo a todas, claro, que sempre contando com 13 

o apoio e a dedicação do seu quadro funcional, dos seus professores, né, ao qual eu cumprimento aqui, 14 

algumas que estão aqui presentes, parabéns a todas. Cerimonialista: Neste momento convido a 15 

Vereadora Daiane Gonçalves- PDT:- Homenageado- Sigrid Inês Pesanatto: Bom dia a todos é uma 16 

honra esta aqui nessa sessão solene a homenagem de trinta anos de Eldorado do Sul quero 17 

primeiramente cumprimentar o prefeito Ernâni junto com ele secretários municipais, procurada geral 18 

Dra. Ângela,  aos servidores da prefeitura, Presidente da câmara de Vereadores os demais colegas 19 

servidores da câmara ,conselhos tutelares as  todas as  pessoas da comunidades  que estão presentes que 20 

vieram   prestigiar a associação ,ao Pastor ao Padre a Leonora mais uma fez eu estava lembrando aqui  21 

Leonora  quando a gente passou na carreata por ti ficamos  muito contente como a  a comunidade te 22 

recebeu então isso mostra o prestigio que tu tem aqui dentro de  Eldorado te aplaudindo te elogiando 23 

então realmente  sinta -se nossa representa aqui pra  Eldorado do Sul ,bem é eu sou muito feliz aqui 24 

emocionada por que esta como vereadora  em Eldorado do Sul nesses trinta anos nasci aqui é uma 25 

(….)da história da cidade com a minha história tenho trinta e seis anos de idade Eldorado  tem trinta 26 

então  praticamente eu nasci em porto alegre e vim mora aqui eu vi essa cidade crescer eu lembro 27 

quando erra pouquíssimas ruas aqui no inicio né  quando começou os asfalto sem escolas sem escolas 28 

públicas de eldorado  sem Luíza Maria fiz meu primeiro grau lá o segundo grau na escola Eldorado do 29 

Sul quando o prédio era aqui na sede da escola e acompanhei todo esse progresso junto com a história 30 

da politica familiar também né por que quarta fez prefeito Ernâni meu pai serve de expiração pra mim 31 

obviamente como os demais vereadores sabem grande progresso da cidade devido ao trabalho dele né 32 

contratação de empresa o desenvolvimento econômico social da cidade é devido ao trabalho a este 33 

homem nos vereadores independente de partido a gente vê pelas falas dos colegas pelo teu trabalho pela 34 

forma que você conduz na nossa cidade então essa grande festa também ontem estávamos comentando 35 

né é a prova que  é  capaz de fazer a diferença e com muito pouco recurso quando a gente tem vontade 36 

vai a luta e corre atras é e tem nos mostrado que Eldorado vem contra mão no momento no Rio grande 37 

do sul do Brasil por que nos continuamos com a boa (...) valorizando nossos servidores e isso é uma 38 

diferença no que não tem se visto no retrato da politica do estado ou do pais é então a festa é da cidade 39 

pra vocês moradores de Eldorado né as pessoas que lutaram junta pela emancipação dessa cidade a 40 

gente sabe que tem muita coisa pra melhorar no município mais a luta é permanente é continua e não é 41 

só nossa políticos se representando aqui fazendo a diferença cada um de vocês  fazem a diferença pelo 42 

nosso município principalmente essas pessoas que são sendo homenageada aqui hoje por que de alguma 43 

forma elas foram escolhidas por fazerem a diferença na nossa cidade a minha homenageada é a  então já 44 
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citando o nome dela aqui e ela é uma mulher muito guerreira conheço Sigrid ela foi nossa secretária de 1 

administração é eu vou contar um pouquinho da história da Sigrid pras  vocês a bibliografia  filha  do  2 

seu Elberth (….)e dona Ieda  que faleceu em dois mil ela tem duas irmãs e um irmão ela é casada com 3 

o( ...)que é uma pessoa incrível que eu não vou perdoa por ele não ter vindo ele deveria estar junto 4 

contigo, filhos Gustavo e Germânio ela nasceu primeiro  de setembro de sessenta e três tem cinquenta e 5 

quatro anos é natural de Santana do Livramento antes de vir Sans Souci ela morro em livramento e  6 

morou em Montevidéu ela aprendeu a falar a alemão com os pais e espanhol e aos dezoito anos que 7 

viveu  no Uruguai é graduada em administração pela UFRGS inclusive  ela tem tem os dois avos 8 

alemães né ontem a gente estrava conversando sobre isso são naturais de lá a quarenta e um anos reside 9 

na San Souci desde muito jovem ela entrou como empreendedora no negocio da família na papelaria 10 

central  lá em Guaíba em noventa e seis ela saiu da empresa pra construir uma empresa com o esposo 11 

que tem hoje artesanata  industria de alimentos produz uma marca mais conceituada de  iogurte no Rio 12 

Grande do Sul com relação ao trabalho social em Eldorado a  Sigrid  atuou a atua né presidente  13 

Alexandre (...)do presidência (...)que foi fundado pelo seu pai em Eldorado que iniciou esse trabalho em 14 

Guaíba em dois mil e dez ela constituiu ..ao grupo de jovens e faz trabalhos voluntários na APAE e na 15 

rua da alegria na San Sounci também atou hoje no conselho municipal  atual na saúde e percebeu que 16 

fazendo a diferença na cidade também daria envolvimento politico por isso se afilhou no PP partido 17 

progressista em dois mil e cinco foi convidada pelo perfeito Ernâni trabalhar na secretária junto ao 18 

governo ela iniciou como chefe de gabinete depois ficou seis anos como secretaria de administração do 19 

município hoje a Sigrid  atuando na empresa junto com ele na artesanata de alimento  e esta expandindo  20 

pra Santa Catarina então a Sigrid   é uma empreendedora ela emprega pessoas em Eldorado do Sul isso 21 

faz muita diferença os aprendizados né pra nossa comunidade e faz esse trabalho também nunca deixou 22 

de fazer esse trabalho sabe a importância na educação nos jovens então Sigrid   hoje assim como seu pai 23 

recebeu o titulo cidadão guaibense tu és tá recebendo o titulo de cidadão cidadã eldoradense pode passar 24 

aqui conosco pra receber essa titulação pra receber (..) Cerimonialista: Neste momento convido o 25 

Vereador Francisco Alexandre Morfan-MDB:- Homenageado- Antenos Mativi:  Bom dia a todos, 26 

quero cumprimentar nosso Prefeito Municipal, cumprimento também nosso Presidente da câmara, 27 

Gelson Antunes, os colegas Vereadores, Vereadora Daiana, também tá o nosso Vice-Prefeito Ricardo 28 

Alves, o nosso secretário de governo, ao Paulo Banana, Fábio Leal e também uma saudação especial a 29 

Ana Rita, secretária da educação, pela organização, ela, o Vilsinho, sua equipe que modéstia parte 30 

embelezaram muito a nossa cidade, o palco do evento que vem abrilhantar pra nossa população 31 

confraternizar nesses trinta anos, tá de parabéns a secretária da educação e o diretor da cultura, o 32 

Vilsinho. Cumprimento todas as autoridades já nominada, aqui os nossos funcionários da câmara, os 33 

nossos funcionários do executivo, os professores, principalmente. Eu quero começar falando um 34 

pouquinho que a poucos dias nós passamos e vivemos e estamos convivendo com a situação hoje num 35 

país dum desgoverno autoritário que tira direito dos trabalhadores conquistado ao longo dos anos, e que 36 

muito dos povos que a gente sabe, no passado, nossos antepassados lutaram pra uma democracia, 37 

lutaram pelo um voto direto e que muitos hoje conclamam os militares pra assumir a ditadura, voltar 38 

novamente, isso não é bom pro país, não é bom pra democracia, o exército é treinado pra guerra, o 39 

exército não é pra intervenção entre populares da mesma nação, acho que o momento não é oportuno, a 40 

oportunidade que o povo tem este ano de lutar pela democracia através do seu que é a maior arma, é o 41 

seu voto, colocando pessoas decente no parlamento e principalmente quem vencerá as eleições que vai 42 

dirigir essa nação de duzentos e poucos milhões de brasileiros, por que não é possível, eu tenho aqui 43 

umas frases que acabou o tempo do discurso, ao governo vai quebrar, já ouvi vários senadores dizer, 44 
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não pode mexer nos impostos, por que senão o governo quebra, quer dizer que a população pode 1 

quebrar, que o comerciante pode quebrar, o povo pode quebrar, a sociedade inteira pode quebrar, mas o 2 

governo não pode quebrar, o governo é que quebrou o Brasil, não o Brasil que está quebrando o 3 

governo, não foi a greve dos caminhoneiros que trouxe o caos, o caos foi trazido por esse sistema 4 

tributário Brasileiro, e é preciso entender isso, definitivamente, ao caos veio desse sistema corrupto, 5 

ineficiente, que zomba da sociedade Brasileira, zomba com carros oficiais sendo usado indevidamente, 6 

esse estado zomba com a falta de creche para crianças, com a falta de medicamento para a população, 7 

fechando postos e Hospitais de saúde, este mesmo governo, tornou ineficiente com a segurança pública 8 

e quebrou todos os estados, e isso mostra que a intervenção Federal no Rio de Janeiro não deu certo, 9 

morrendo crianças, morrendo mães de famílias, honesta, trabalhadoras, que saem pra trabalhar e muitas 10 

vez são assassinada na parada de ônibus ou dentro das suas casas, então, esse estado brasileiro com a 11 

segurança pública zomba com o dinheiro para pagar o auxílio moradia para juízes, auxílio moradia para 12 

parlamentar, promotor e isso que a sociedade não aguenta mais, é um dinheiro que poderia ser investido 13 

em postos de saúde e creche inacabadas para as suas mães botarem os seus filhos decentemente vão pra 14 

auxílio moradia de seus filhos de juízes e promotores, não é possível uma sociedade conviver com isso 15 

e o supremo tribunal federal na cara deles sendo visto e visado, não fazer nada pela sociedade, eles que 16 

tem o dever de cumprir a constituição e aliás, falham com isso e liberam quadrilheiros, prendem dois, 17 

três dias nas operações e liberam dali três, quatro, cinco meses e o dinheiro não retorna aos cofre 18 

público e quem sofre com isso é o Prefeito aqui na ponte, com obras inacabadas, mas eu quero também 19 

dizer que o nosso município, apesar disso, nós temos num comando, um Prefeito experiente, que teve a 20 

oportunidade e tá tendo a oportunidade e uma expectativa muito grande nesses trinta anos, tem por 21 

cinco mandatos um Prefeito que tá fazendo a diferença e que eu acompanho isso ao longo dos anos nos 22 

meu mandato, podendo ajudar o Prefeito nos projeto, na votação de projetos importante no crescimento 23 

da cidade na geração de emprego e renda, enquanto muitos municípios parcelando o salário do 24 

funcionalismo, nós temo uma economia sólida, uma arrecadação sólida, o Prefeito tem um Vice 25 

Prefeito, um secretário da fazenda, competente, tem uma equipe qualificada que, aliás, modesta parte, 26 

um município com cento e oito milhões de arrecadações vem numa crescente e isto se chama 27 

competência, por que chamam também, conclamam os empresários que tão aqui hoje que se instalaram 28 

em Eldorado do Sul, graças ao Prefeito Ernâni que trouxe essa empresa no passado e que hoje contribui 29 

para a geração de renda e emprego e na, e fortalece a economia do nosso município, então, Prefeito 30 

Ernâni, o senhor tá de parabéns, o senhor é uma lenda viva, tá aqui a população, está olhando o seu 31 

trabalho, e mais ainda, é só nós olharmos os quatro cantos dessa cidade, que ao longo do tempo nós não 32 

via, uma cidade limpa, uma cidade com investimento, obras pra todos lado, então Prefeito, o senhor está 33 

de parabéns nesses trinta anos, o senhor é um mito, e nós somos Vereadores e damos a oportunidade de 34 

votar projetos importante pra ajudar o seu governo, então, o PDT, o MDB e os outros partido que 35 

compõe a base do governo, tão de parabéns também, por que acompanham o crescimento da cidade e 36 

quem ganha com isso é a população, eu tenho orgulho disso, eu tenho orgulho de fazer parte e poder 37 

contribuir com a minha comunidade, a minha sociedade, mas eu tenho um homenageado, que eu 38 

escolhi, que ele escolheu também, eu escolhi pra homenagear hoje, mas que ele escolheu essa cidade, 39 

adotou como a cidade natal, a cidade aonde ele está construindo, construiu a sua família, construiu o seu 40 

negócio, é uma pessoa humilde, um ser humano dedicado,  meu amigo, o meu parceiro que de qual 41 

falarei agora, a homenagem ao cidadão de eldoradense, o seu Antenor Mativi, o seu Antenor que se 42 

encontra aqui na primeira fila, nascido em dez de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e sete, filho 43 

de Almedorindo Mativi, (...), natural de Alegrete, pai de três filhos e avô de nove netos, casado com 44 
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Jaqueline (...), aposentado, veio pra Eldorado do Sul em dois mil e quatro, de dois mil e sete a dois mil e 1 

treze foi diretor e treinador de todas as categorias de futebol do Medianeira Futebol Clube, contribuindo 2 

com o esporte cidadania, da nossa cidade, faz parte do tradicionalismo de Eldorado do Sul, sendo 3 

membro da Patronagem, do Piqueto Marcos do Rio Grande do qual eu também faço parte, muito me 4 

orgulha, onde ajuda e colabora e organiza cavalgadas, rodeios e vai em prol da cultura eldoradense. Seu 5 

Antenor, o senhor é uma figura importante pra Eldorado do Sul, que muito contribui, já falei 6 

anteriormente, além de tudo o senhor é um amigo, um pai, um colaborador, uma pessoa humilde, 7 

honesto, que ajuda as pessoas na medida do possível, eu tenho orgulho, o senhor não precisa ter orgulho 8 

de mim, mas eu tenho orgulho de poder falar isso aqui hoje, perante o senhor, perante a sociedade, eu 9 

tenho orgulho do senhor por ser meu amigo, grande pai, grande avô, um homem honesto, um currículo 10 

bacana, eu chamo o senhor para receber essa placa, em homenagem hoje aos trinta anos de município, 11 

sintam-se todos homenageados, todos, em nome do seu Antenor, eu homenageio todos os eldoradense, 12 

muito obrigado, trinta anos de compromisso, trinta anos de responsabilidade, de crescimento né, muito 13 

obrigado Prefeito, muito obrigado a nossa sociedade de Eldorado do Sul, peço que venha aqui seu 14 

Antenor, que eu vou passar a placa pro senhor. Obrigado Eldorado do Sul, mais uma vez. 15 

Cerimonialista: Neste momento convido o Vereador Juliano Soares -PT: - Homenageado- José 16 

Clóvis da Silva Lopes: Muito bom dia a todos, senhor Presidente, Vereadores, senhor Prefeito Ernâni. 17 

Primeiramente eu quero falar um pouquinho da cidade, eu vivo aqui desde oitenta e um, fico muito feliz 18 

de tá aí, poder homenagear nossa cidade nesses trinta anos, são três décadas de história nessa cidade, 19 

então pra mim e pra minha família, somos moradores desde oitenta e um em Eldorado do Sul, é uma 20 

honra muito grande é uma oportunidade muito grande, de estar escutando e discutindo a nossa cidade 21 

nesse anos que virão, quero parabenizar o executivo municipal, a secretaria de saúde na pessoa da 22 

Juliana Carvalho né, no trabalho que vem desenvolvendo na pasta e todos os seus funcionários, a 23 

secretaria de educação na pessoa da Ana Rita, e todos os seus funcionários, seus professores, que são 24 

grandes educadores, que são peça fundamental na nossa cidade, a secretaria de assistência social na 25 

pessoa da dona Neuza Gonçalves e toda a sua equipe, todos os seus funcionários, seus assistentes 26 

sociais, secretaria de meio ambiente também, na pessoa do seu Gilberto, todos os seus funcionários, que 27 

vem exercendo suas funções e ajudando nossa cidade, na secretaria (…)Na secretaria de habitação, 28 

secretário João Ferreira, também, pelo trabalho que vem desenvolvendo e todos os seus funcionários, 29 

um abraço especial a Ivana e também ao pessoal da nossa equipe, que eu tembem tive a oportunidade de 30 

trabalhar lá, a secretaria da agricultura, na pessoa do Claudiomiro e todos os seus funcionários, e na 31 

secretaria de planejamento, na pessoa do Fábio leal também e toda a sua equipe que tá discutindo a 32 

cidade nos próximos anos que virão, e também em especial o secretario da fazenda que também é nosso 33 

vice prefeito, o Ricardo, amigo de infância também, me sinto honrado de ta aqui discutindo a cidade 34 

contigo também Ricardo, (...) Pra câmara essa semana, que é da Chácara, a praça, a gente discutiu junto 35 

com o governo, que parte da ementa da deputada Rosália, (...) E outra parte é verba do município, verba 36 

livre também, quero agradecer em especial o prefeito Ernâni por ter ajudado e ao secretario de 37 

planejamento também, que foi, é um desafio né, nós próximos dias se deus quiser vamo tá iniciando a 38 

obra aí né, vice prefeito Ricardo, ao padre Miguel, nossos representantes religiosos estão hoje aí, e 39 

nosso pastor Ramiro, que faz parte também da nossa cidade, fico feliz de ver vocês hoje aí, e em 40 

especial a nossa população que está a qui hoje, como eu dizia, trinta anos não são trinta dias, tem toda 41 

uma história, tive a oportunidade de conhecer toda a transformação da cidade por ser morador antigo 42 

daqui, a gente jogava do lado da quadra aqui, do lado da prefeitura tinha uma quadrinha, uma quadra de 43 

futebol, hoje a gente tem diversos campos, dentro da cidade, a gente jogava também dentro da quadra 44 
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aqui do Transgala né, joguei também com o Ricardo ali, então, bah a gente participar da transformação 1 

da cidade, eu acho que não tem palavras né, eu fico não só feliz como também muito emocionado 2 

porque a gente vem da base da nossa sociedade e participar de uma discussão que vai se transformar nos 3 

próximos anos na cidade, muito importante pra mim pessoalmente, peço desculpas pra vocês, porque 4 

não é qualquer momento que a gente discute, a gene junto com vereador tigre, nesse um ano e meio que 5 

a gente ta trabalhando, é superior a (..) os recursos que nós estamos trazendo, junto com o nosso 6 

deputado de base, tanto pra área da saúde quanto pra área de infra estrutura, então, eu nunca imaginei tá 7 

discutindo isso, então é, ta discutindo isso e tá transformando a (...) do nosso município pra mim é 8 

muito importante, e agradecer também todas as parcerias que a gente tá tendo né, as pessoas que tão 9 

encaminha essas documentações pra que isso, pra que isso não acabe se devolvendo, verba de uso 10 

federal ela é uma verba muito importante, quase não sai nada dos cofres do município e ela vem pra 11 

ajudar a melhorar a infraestrutura que já existe, também gostaria de falar da secretaria de obras também, 12 

o secretario Banana ta aí, quero agradecer a toda a tua equipe, pelo trabalho que vocês vem 13 

desenvolvendo na nossa cidade, é um trabalho muito (...) O Jose (..) Alves, ele participou do Atlético  e 14 

no Medianeira, quando o futebol era única área de lazer,  que nós tinha na cidade, então dava aquela 15 

guerrinha entre nós, era o campo Medianeira ali, que a gente mora na comunidade Medianeira e tinha o 16 

campo do Atlético e José Clóvis Alves teve a oportunidade de vestir a camiseta tanto do Atlético como 17 

também do Medianeira, te Homenagear hoje, José Clóvis Alves é oportunidade também de homenagear 18 

a secretária de trabalho, de obras, da nossa cidade, então eu fico feliz e te agradeço por todos os 19 

esforços que tu vem fazendo nesses vinte e oito anos de trabalho que tu tem dentro da cidade, gostaria 20 

de pedir uma salva de palmas pro José Clóvis e também pra secretaria de obras. Cerimonialista: Neste 21 

momento convido o Vereador Delmar Nunes- PDT:- Homenageado- Denise Maria de Almeida 22 

Haushahn:Denise Maria de Almeida, moradora do Parque Eldorado, em Eldorado do Sul há trinta e 23 

quatro anos, fundou a escola estadual de Ensino Fundamental Roseli Corrêa em Eldorado do Sul e foi a 24 

primeira professora a lecionar em uma escola do MST, ao se aposentar pelo estado, deixou a escola 25 

completa, do pré escolar até a oitava série e como reconhecimento ao seu trabalho, a biblioteca da 26 

escola leva o seu nome. Desenvolveu em sua granja, um trabalho de lazer rural, com almoço, café 27 

colonial e venda de produtos naturais durante alguns anos. Foi convidada para ser responsável pela 28 

creche Arco Iris no Parque Eldorado, durante o turno da tarde, onde organizou e desenvolveu um 29 

trabalho pedagógico comunitário até hoje, reconhecido na entrada. É professora formada em pedagogia 30 

e em inspeção escolar, Pós-Graduada em métodos e técnicas de ensino e Pós-Graduada em supervisão e 31 

gestão escolar. Fez curso de aprimoramento político através da fundação Ulisses Guimarães, sempre 32 

demonstrou total apoio ao desenvolvimento das crianças, jovens e adultos da comunidade e da terceira 33 

idade, tendo sido vice presidente na associação (…) amigo, oferecendo dedicação e carinho e tendo 34 

consciência que cada um, fazendo a sua parte pode mudar para melhor, para melhorar a vida dos que 35 

nos seguem, destes, com garra e vontade de mudar o que precisa ser mudado e fazer realmente a 36 

diferença na vida dos eldoradenses, desenvolve a treze anos, como gestora na escola Otávio Gomes 37 

Duarte, juntamente com sua equipe administrativa (…), projetos de inclusão, reforços de matemática e 38 

português, balé, karatê, ritmos, banda, merenda gostosa e nutritiva e o (…), nestes treze anos, a escola 39 

obteve um crescimento na infraestrutura, oportunizado pela SMEC e a prefeitura de Eldorado do Sul, 40 

como ginásio, área coberta, quadra de futsal, sala de biblioteca e administrativas, os quais valorizam e 41 

prestigiam o trabalho da gestão. Parabéns, Denise Maria de Almeida. Cerimonialista: Neste momento 42 

convido o Vereador João Francisco Moraes Cardoso – PT:- Homenageado- Dr. Paulo Malanga:Bom 43 

dia a cada um, a cada uma, parabéns Eldorado do Sul pelo seus trinta anos, quero aqui cumprimentar o 44 
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senhor Prefeito Ernâni Gonçalves, em sua pessoa, cumprimentar todas as secretarias, o executivo, muita 1 

enfase a secretária de habitação, secretária Ana Rita, Vilsinho e seu conjunto de equipe que deixaram o 2 

local muito lindo, aconchegante. Quero aqui também  cumprimentar os nossos secretários, enfim, que 3 

estão todos aqui hoje, cumprimentar o nosso Presidente da câmara, Gelson Antunes, em seu nome quero 4 

cumprimentar a todos os Vereadores e a nossa Vereadora Daiane, quero aqui cumprimentar também o 5 

Padre Miguel, cumprimentar aqui o Pastor Ramiro, cumprimentar a toda a comunidade, em nome do 6 

meu homenageado, Paulo Malanga. Quero aqui, resumidamente, dizer que Eldorado do Sul é uma 7 

cidade prosperante, seus trinta anos, que avança muito e tem uma receita boa, mas que também tem por 8 

um outro lado, grandes contrastes, por estar a região metropolitana a beira de uma BR, tem um grande 9 

desenvolvimento, mas que por um outro lado tem contrastes que traz da região metropolitana, como 10 

questões de desigualdade social, segurança e por estar a beira do Rio Jacuí, dos rios, (…), Guaíba e 11 

outros, também nos traz um contraste muito triste, que é a questão das inundações, questão das 12 

enchentes, que faz o nosso povo sofrer muito e que é um grande desafio do nosso município em 13 

alcançar a solução para este problema, também por estar na região metropolitana a par da capital, nos 14 

traz outros problemas, como a questão do índice que é muito alto e pessoas que vem do interior do 15 

estado pra aqui se instalar e que necessita de moradia e de outras questões, e que Eldorado do Sul tem 16 

que responder pelas questões sociais, que há muito nesse município, quanto a questão da moradia e 17 

outras questões, geograficamente, Eldorado do Sul por ser a porta de entrada e de saída pra (…) Sul e 18 

pra vários países, tem se desenvolvido, mas que tem muitos desafios e que muito merece, as 19 

administrações que já passaram e que estão aqui, administrar bem esse município, pra que nós 20 

consigamos continuar crescendo. Antes quem me antecedeu falou de que estamos na contramão, eu 21 

acho que não estamos na contramão, por que se o estado vai mal, o Brasil vai mal, Eldorado vai bem, 22 

Eldorado certamente está na mão certa, por que se estivesse na contramão estaria colidindo e não estaria 23 

bem, Eldorado do Sul sim está, é, na mão certa. Quero aqui senhores, dizer que Eldorado do Sul 24 

certamente é habitado por muitos e muitos trabalhadores e trabalhadoras, que são nato nesta terra, mas 25 

como eu, que não sou nato desta terra, cheguei ao final de noventa e um, apenas trazido de coragem, de 26 

querer se dar bem, de trabalhar e ajudar fazer com que esse município crescesse, muitos e muitos 27 

também vieram e o meu homenageado, Paulo Malanga, também, como outros também vieram pra se 28 

somar, pra ajudar esse município crescer, quero fazer um breve relato, do meu homenageado narrando 29 

como se fosse ele que se estivesse contando a sua história. Nasci em Londrina, no interior do estado do 30 

Paraná, terra do café, em dez do dois de sessenta e nove, filho mais velho Carlos Alberto Malanga, já 31 

falecido, (...) Lúcia Malanga, tendo como irmãos, Marcos Carlos, uma família muito humilde, de pai 32 

comerciante e mãe do lar, ambos devem, ambos sem muitos estudos, costuma contar com orgulho de 33 

meu bisavô que era escravo e trabalhava na lavoura de café no interior de Minas Gerais, com um 34 

imenso esforço meus pais me proporcionaram boas escolas e priorizam meus estudos, com isso 35 

conseguiram mudar todo o meu perfil e de minha família, aos sete anos pedi ao Papai Noel um presente, 36 

queria ser pediatra e não é que ele me deu, aos doze anos consegui através de um concurso uma bolsa de 37 

estudos em uma das melhores escolas do Paraná, onde realizei meu segundo grau, hoje ensino médio, 38 

aos dezesseis anos fui aprovado no vestibular para medicina e vim passo a passo para Passo Fundo onde 39 

conquistei minha faculdade, ficando entre os melhores alunos do curso, fui classificado para realizar 40 

meu ultimo ano de faculdade em Porto Alegre, no Hospital Conceição, considero o hospital uma 41 

extensão da minha casa e conclui minha formação e realizei minha pós-graduação em residência médica 42 

e pediatra, alcançando meu grande objetivo, cuidar de crianças. Posteriormente, ainda realizei outras 43 

especializações, quando terminei minha formação, comecei a realizar vários cursos públicos, concursos 44 
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públicos, entre eles o município de Eldorado do Sul, onde fui aprovado, trabalhei por dez anos como 1 

servidor público concursado, onde atendi todos os postos de saúde do nosso município, ao mesmo 2 

tempo enguicei em atividade como médico particular como, com o passar do tempo, tive que optar entre 3 

o público e o privado, aqui em várias gerações passadas por mim, passei a atender pacientes de todas as 4 

idades, avós, pais, filhos e netos, por fim, filho dos filhos, nesses vinte anos de muitos outros médicos 5 

de clinica, abrirem e fecharem, persisti, apostei e por fim, vendo e colhendo bons frutos, neste ano 6 

alcancei mais um sonho com a conclusão da minha clinica ali, bem no coração da cidade, é muito 7 

gratificante receber em meu consultório meus pacientes que crescem, que cresceram e hoje trazem seus 8 

filhos no colo, entregando aos meus cuidados, tenho muito orgulho desta terra, desta trajetória que 9 

percorri, participei da vida de muitos eldoradenses, infelizmente não se pode agradar a todos, mas 10 

consegui construir uma relação de confiança, nessa caminhada atendi eldoradenses de todas as idades, 11 

todas as cores, todas as classes sociais e todas as religiões, posso dizer que sem medo de errar, que 12 

conheço muito bem o nosso povo, tenho uma história com cada pessoa que eu cumprimento nas ruas, 13 

com carinho e um caso de amor me unem a este pedaço do Rio Grande, sou um privilegiado por fazer 14 

parte dessa história, obrigado Eldorado do Sul, chamo aqui, Paulo Malanga, com a sua família para 15 

alcançar essa placa, uma pequena gratificação de todo o seu tempo de estar aqui e prestar esse grande 16 

serviço e alcançar os trinta anos de Eldorado do Sul, obrigado. Cerimonialista: Neste momento 17 

convido o Vereador Fabiano Pires – MDB:-Homenageado- Neuza Grothe: Senhor Presidente da 18 

Câmara de Vereadores Pastor Gelson saúdo a sua pessoa e a todos os colegas Vereadores, nosso 19 

Prefeito municipal, Prefeito Ernâni, nosso Vice-Prefeito Ricardo, nosso secretário de planejamento 20 

Fábio Leal, nosso secretário de obras Paulo Banana, nosso secretário da habitação João Ferreira, nosso 21 

secretário da administração Rodrigo, nossa secretária de educação Ana Rita e a nossa secretária da 22 

saúde Juliana Carvalho, todos à sua maneira realizando um excelente serviço na condução, aí, da 23 

administração da nossa cidade junto com nosso Prefeito e Vice, os nossos procuradores doutora Ângela 24 

e doutor Marco também realizando um trabalho de excelência, os nossos queridos, nosso Padre Miguel, 25 

nosso Pastor Ramiro e a todos os membros das nossas igrejas, a Miss Rio Grande do Sul, Leonora, 26 

também muito obrigado por estender sempre em suas participações, levar o nome do nosso município, 27 

em especial a nossa valorosa comunidade, parabéns Eldorado do Sul, parabéns a cada um dos 28 

homenageados e homenageadas e parabéns a todos que ajudaram a construir essa linda cidade, cidade 29 

que se constrói e que se renovar a cada dia sempre a passos firmes no desenvolvimento social, 30 

econômico e ambiental, eu também graças, graças a Deus, e aos meus quinhentos e quarenta um 31 

eleitores, a qual eu sou muito grato, estou aqui para realizar a minha singela e muito justa homenagem e 32 

já adianto que não será uma homenagem individual, mas sim a uma importante instituição de Eldorado 33 

do Sul que presta um serviço a mais de trinta e três anos em nossa cidade, estou falando do Clube de 34 

Mães da Amizade, localizado no Bairro Sans Souci, e aqui eu trago a sua bandeira porque ela representa 35 

muito, através da sua cor verde, a esperança, através da sua cor branca, a pureza, o vermelho, a paixão e 36 

o coração, que é o coração de mãe, a historia do clube é uma história que é contada por várias pessoas, 37 

mas isso se deve ao fato porque o clube fez e ainda faz parte da vida de muitas pessoas, afinal de contas 38 

é uma das instituições mais antigas do nosso município, fundada no dia três de abril de mil novecentos 39 

de oitenta e cinco no salão paroquial da comunidade da vila Sans Souci tendo nessa ocasião as 40 

fundadoras Donatila Silva, Rosalina Adélia, Rosa Maria, Helena Depper, Simone Ferreira de Souza, 41 

Maria Denir Campos, Irondina da Silva, Adelaide Alves, Armosa Menezes, Isaura Garcia Mauer, e 42 

como uma grande percursora Nilva Vonder, elas se reuniram com a ideia de formar um grupo de mães, 43 

visando a atuação na comunidade em especial nos aspectos sociais e econômicos e como ainda não 44 
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tinham sede própria, seus encontros eram realizados em diversos espaços, realizaram importantes 1 

campanhas, como a mãe do ano, a sócia destaque, a bonequinha do clube, a vó do ano, entre outros, o 2 

clube também realizou diversas promoções sociais, entre elas o chá da amizade, o café da mamãe, em 3 

maio, o chocolate da vovó, em julho, o almoço em família, a feijoada dos pais, em agosto, o sopão 4 

colaborativo que cada um trazia um ingrediente do sopão, o chá da primavera, o chá das cucas, o 5 

coquetel de natal entre outras atividades e o clube desde cedo sempre teve um olhar social e também 6 

realizou diversas ações solidárias, entre elas chá beneficente para arrecadar recursos para o tratamento 7 

de pessoas doentes, arrecadação de alimentos, campanhas de meias, mantas, gorros para distribuir nos 8 

asilos, campanhas de material de higiene, doações de cadeira de rodas e por aí vai e também realizou 9 

uma campanha do enxoval para bebes de mães carentes, o clube, e aí, uma particularidade, uma 10 

curiosidade, também já serviu seu espaço como sala de aula do ensino médio da escola Américo Braga 11 

e ajudou no passado em importantes campanhas para arrecadação de recursos visando ajudar a escola 12 

naquele momento difícil que atravessou, o clube de mães participou e ainda participa de várias vezes 13 

como congressos em diversos municípios, atividades de lazer e de recreação como visita ao zoológico, 14 

desfile cívico e por aí vai. O Clube de Mães realizou também diversos cursos para comunidade como 15 

pintura em tecido, pintura em vidro, bordados em fita, ponto cruz, crochê, tricô, tear, corte e costura, 16 

tapeçaria e sempre com o lema: amizade e desenvolvimento e fazer em família. O Clube de Mães e seus 17 

membros já receberam diversas distinções como honra ao mérito pelo conselho geral do clube de mães 18 

e diversas outras distinções da sociedade, sempre com uma forte característica inovadora a seu tempo, 19 

mas foi no dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e um que veio o grande divisor de águas, 20 

que foi quando o clube recebeu da prefeitura o terreno pra tão sonhada construção da sede própria e de 21 

lá para cá várias campanhas foram realizadas sempre contando com o apoio de diversas empresas e 22 

pessoas que voluntariamente auxiliaram na construção do clube, sempre trabalhando de maneira 23 

voluntária e em regime de mutirão, pois bem o clube de mães da amizade do Bairro Sans Souci possui a 24 

declaração de utilidade pública municipal e também de utilidade pública estadual tendo na atual 25 

composição do conselho a Sônia Melo, Maria Helena Becker, Heloísa Pinto, Rita Barcelos, Iracema 26 

Araújo, Vera Matos, Iara Mare, Gessi Rosa e como presidente a dona Neuza Grothe, o clube de mães 27 

atua na comunidade de forma colaborativa, trazendo sempre o sentido da real ajuda mútua, atualmente o 28 

espaço do clube de mães é utilizado por várias instituições para realização de importantes trabalhos, e 29 

aqui eu destaco o posto de saúde do bairro Sans Souci e Progresso que realiza um trabalho importante 30 

para fumantes, diabéticos e hipertensos, idosos, entre outros. Enfim, um sonho que se tornou uma 31 

realidade, sendo assim com o dever de justiça e pelos relevantes serviços prestados à nossa sociedade eu 32 

convido para receber esta justa homenagem da nossa Câmara Municipal de Eldorado do Sul, através de 33 

toda equipe do gabinete do Vereador Fabiano Pires, a presidente do Clube de Mães da Amizade, a 34 

senhora Neuza Grothe e toda a sua valorosa equipe. Cerimonialista: Neste momento convido o 35 

Vereador  Presidente Gelson Antunes- PDT:- Homenageado- Cantanilia Nunes da Cruz: Quero 36 

cumprimentar a comunidade, cumprimentar os senhores Vereadores, Vereadora Daiane, senhor prefeito, 37 

Ernâni Gonçalves, secretários que se fazem presentes, é, secretário de Obras, Paulo Banana, secretário 38 

da Habitação, João Ferreira, secretário da Fazenda e também vice-prefeito, senhor Ricardo Alves, aqui a 39 

procuradora do município, Doutora Ângela, também secretária de Educação, Ana Rita, secretária de 40 

Saúde, Juliana Carvalho, cumprimentar, é, os servidores da prefeitura, servidores da Câmara, 41 

aproveitando o momento para agradecê-los pela sua importante contribuição para a realização deste 42 

evento, a minha gratidão a todos os servidores, servidores de carreira, os nossos assessores, muito 43 

obrigado a toda a participação importantíssima de vocês em estarem aqui compondo essa equipe 44 
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valorosa prestando os seus trabalhos, vamos cumprimentar aqui também a senhora Adélia, gerente do 1 

Banrisul, minha satisfação em tê-la conosco nesta ocasião, cumprimentar o pastor Ramiro, e na sua 2 

pessoa cumprimentar a todos os pastores que nos honram hoje com a sua presença aqui temos pastores 3 

da Brasil para Cristo que é o (...), Assembleia de Deus, pastor Anderson, vice-presidente da Assembleia 4 

de Deus, pastor Ubirajara que estava por aí, acho que ainda está, o padre Miguel, nosso ilustre amigo, 5 

uma satisfação imensa tê-lo conosco, nesta ocasião, muito bom. Dizer, aqui, neste momento também 6 

cumprimentar a todos os homenageados, pessoas com uma história brilhante, muito entrelaçado também 7 

com a história de Eldorado do Sul para se prestar uma homenagem a uma pessoa é necessário se ver o 8 

currículo, se ver os serviços prestados, se ver a importância e a contribuição dessa pessoa para o 9 

desenvolvimento da nossa cidade, então cada homenageado hoje está intimamente ligado à história 10 

pujante, a história grandiosa do município de Eldorado do Sul, então minha saudação a todos os 11 

senhores e senhoras, fico feliz hoje (...) médico sendo homenageado, um geriatra, né, é isso amigo 12 

Vidal? Geriatra, né, especialidade do doutor e também um pediatra, né, uma satisfação imensa vê-los 13 

hoje sendo homenageados, esses cidadãos que prestam uma, um trabalho fantástico, está aqui a 14 

secretária de Saúde Juliana que sabe o quanto é sufocante lidar com as agruras e as dores dos seres 15 

humanos quando procura um médico, então meu reconhecimento em especial aos senhores, bem como a 16 

todos os demais aqui homenageados. Quero aqui me dirigir em rápidas palavras à cidade, à história do 17 

município de Eldorado do Sul, à essa cidade que me acolheu a vinte anos passados, me acolheu de uma 18 

forma calorosa, me acolheu como uma forma esperançosa e me trouxe até este dia, me trouxe até esse 19 

importante momento, nos seus trinta anos eu estar hoje aqui comemorando esta data que pra mim é uma 20 

coisa muito honrosa, muito orgulho para mim, poder estar dando esta singela colaboração participando 21 

deste seleto grupo de homens e também da Vereadora Daiane e que são escolhidos pela comunidade 22 

para representa - los. É uma imensa satisfação estar aqui participando dos trinta anos de Eldorado do 23 

Sul, sabemos que aos trinta anos em muitas culturas e podemos até dizer pela naturalidade é um 24 

processo transitório da juventude para fase adulta e isso nós estamos vendo no dia a dia de Eldorado do 25 

Sul, prefeito Ernâni. Estamos saindo de uma fase da juventude e entrando no processo de  26 

amadurecimento em todos os sentidos nesta cidade que iniciou sua Câmara de Vereadores atuando de 27 

forma (...) em uma sala empresta da Escola Municipal David, inciou a prefeitura de forma precária com 28 

a sua estrutura pequena hoje é um município que muitos municípios aos arredores gostariam de estar na 29 

posição que Eldorado do Sul está, estamos passando de uma fase de juventude para uma fase de 30 

amadurecimento na política, estamos vendo o Prefeito Ernâni ser assessorado por um grupo seleto de 31 

homens e mulheres comprometidos ao ponto de não ter dia de folga, ao ponto de suspender férias, ao 32 

ponto de interromper férias para prestar o seu trabalho a Eldorado do Sul, acredito, prefeito Ernâni, que 33 

isso é motivo de orgulho pro senhor, estar cercado por um grupo tão grande de pessoas comprometidas 34 

com o desenvolvimento de uma cidade, por isso estamos vendo resultado é uma pujância, o resultado é 35 

uma transformação. Aqui faço parte de uma Câmara de Vereadores aonde tem homens que trabalho, 36 

somos nove homens e uma mulher que trabalhamos em comum acordo para o desenvolvimento de 37 

Eldorado do Sul aonde os debates eles são conduzidos na única maneira de trazer desenvolvimento 38 

social e econômico, trazer desenvolvimento na nossa educação, trazer desenvolvimento aos nossos 39 

cidadãos. Parabéns Eldorado do Sul, que sai de uma fase de juventude e adentra para fazer história 40 

agora já na fase adulta uma história revolucionária porque através de educação, através de empresa, 41 

através de emprego, através de uma boa gestão temos a certeza que seremos vencedores fazendo parte 42 

desse município e eu, particularmente, quero manifestar aqui a minha gratidão a Deus por ter este, por 43 

ter esta oportunidade, e aos eleitores que me conduziram para cá pra fazer parte de uma gestão 44 
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triunfante, de uma gestão transformadora. Muito obrigado aos eleitores, aos parceiros, às pessoas que 1 

me trouxeram aqui dentre elas quero aqui homenagear, porque era rapidinho e já me disseram que está 2 

estourado meu tempo, então eu quero aqui citar a minha homenageada, senhora Cantanilia da Cruz, me 3 

ajuda ali Carol, eu esqueci o meu papel lá, me ajuda Carol, por favor, aquele outro lá, Prefeito, que 4 

honra, obrigado prefeito, que coisa hein! Cantanilia da Cruz, pode passar aqui, serei rápido, é uma 5 

história entrelaçada com Eldorado do Sul e comigo, eu tive a honra de homenagear no dia das mães uma 6 

senhora com noventa e cinco anos, uma senhora que muito me ajudou lá no interior, e hoje tô 7 

homenageando uma outra senhora com oitenta e nove anos porque escolher Cantanilia da Cruz porque 8 

foi uma das  mulheres que quando eu cheguei em Eldorado do Sul correndo de tudo e de todos, eu 9 

corria até da minha própria sombra esta mulher junto com a senhora Maria, dona Maria, que eu agora 10 

não tô lembrado o sobrenome, elas fizeram um bolo e reuniram lá as senhoras, as senhoras do Círculo 11 

de Oração, fizeram um grande bolo e fizeram uma grande festa e me recepcionaram no dia do meu 12 

aniversário aonde eu passa, geralmente solitário, onde passava em momentos, é, que não tinham nem 13 

valor o dia do meu aniversário celebrar o maior dom que é o da vida, estas senhoras me carregaram, me 14 

adotaram e me carregam até hoje, meu amigo Vidal, pelos braços da oração, mulheres que têm joelhos 15 

calejados de orar na igreja, dentre as quais muito eu tive o privilégio, o meu crescimento que foi dentro 16 

da igreja aonde eu saia muitas vezes do serviço e ia junto com a Cantanilia da Cruz ajudar elas nas suas 17 

tarefas eclesiásticas, e eu tenho a honra de homenagear ela, uma senhora com nove filhos, sendo quatro 18 

homens e cinco mulheres, vinte e nove netos, dezenove bisnetos e um tataraneto, saiu natural da cidade 19 

de Soledade, passou por Venâncio Aires e já reside em Eldorado do Sul desde a década de sessenta, pra 20 

vila Medianeira, converteu-se ao Evangelho em sessenta e um e nesses cinquenta e sete anos 21 

eclesiásticos desenvolveu relevantes trabalhos como a casa da sopa, onde ela e mais um grupo de 22 

mulheres faziam sopão pra dar nas comunidades carentes, também foi encarregada do grupo de 23 

mulheres da Igreja Assembleia de Deus, foi, é, liderou o circulo de oração nesta ocasião tornou-se, é, 24 

líder do coral das mulheres do Lírio dos Vales e liderou o departamento das diaconisas por longo e 25 

muitos anos, parabéns Cantanilia da Cruz pela sua história brilhante e eu quero chegar nos meus 26 

noventa, com a graça de Deus, sadio, lúcido e vitorioso como a senhora. O importante da vida não é o 27 

início, o importante é o final. Que Deus abençoe o nosso final bem como abençoa a sua vida. A palavra 28 

esta com o Presidente Gelson Antunes: Neste momento eu convido o Prefeito Ernâni Gonçalves a 29 

fazer sua palavra. A palavra esta com o Prefeito Ernâni Gonçalves: Muito bem, muito obrigado, eu 30 

quero cumprimentar todos os presentes e dizer da minha alegria de estarmos hoje completando junto 31 

com Eldorado do Sul, comemorando trinta anos de sua emancipação política do qual eu faço parte dessa 32 

trajetória desde o governo da primeira administração com muito orgulho, né, então a gente conhece bem 33 

essa trajetória e estamos ai dando a nossa contribuição, tentando fazer pelo melhor e quero aqui registrar 34 

que esse trabalho, como já foi dito pelos senhores Vereadores, é um trabalho que está acontecendo, não 35 

é por que eu sou um bom administrador, não é por que é, eu tenho experiência, (…), é por que eu 36 

realmente consegui formar uma boa equipe e que hoje estamos fazendo a diferença, por que tem a 37 

participação de cada secretário, de cada servidor, com coerência, com responsabilidade, com 38 

compromisso de fazer com que essa cidade, é, desenvolva e cresça de uma forma transparente e de uma 39 

forma organizada e pra isso também, temos a câmara de Vereadores aqui, Vereador Gelson e na sua 40 

pessoa quero cumprimentar todos os Vereadores e reconhecer a responsabilidade de cada um dos 41 

senhores e da Daiane, é, pelo trabalho que estão fazendo, pela colaboração que estão dando para a nossa 42 

cidade, com seu trabalho, com seu desenvolvimento, com seus projetos, com suas indicações e acima de 43 

tudo, com a responsabilidade e compromisso com o dinheiro público, por que mais uma vez eu repito, 44 
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se nós não tivermos responsabilidade com o nosso trabalho e com a economia do dinheiro público, nó 1 

não vamos chegar em nenhum lugar e a lugar nenhum, então por essa razão nós estamos fazendo a 2 

diferença na nossa cidade, por que nós estamos economizando e estamos investindo bem os nossos 3 

recursos e estamos criando e buscando respeito da comunidade, da sociedade, dos empresários e quero 4 

aqui lembrar que essa festa só está acontecendo dessa, nessa posição, nessa envergadura por que 5 

tivemos, estamos tendo, estamos tendo o apoio, é, das empresas da nossa cidade, é, as empresas, através 6 

do projeto e da (…) estão, é, nos patrocinando, patrocinando essa festa, né, estamos aqui também, não 7 

posso deixar de agradecer o pessoal das panificadoras, que estão aqui, que nos proporcionaram um bolo 8 

de trinta metros e no fim tivemos que ter, cortar as fatias antecipado, por que nós não tínhamos espaço 9 

aqui pra botar trinta metros de bolo, então veio fatiado, mas estamos aqui, a quem patrocinou esse bolo 10 

aqui foi a padaria Nossa Senhora Aparecida, a rede de supermercado Codebal, o mercado, é, o mercado 11 

Seberi e a padaria Que Pão, lá do Parque Eldorado, então eu quero agradecer a essas empresas que nos 12 

patrocinaram esse bolo, né, e que agora no final da, dos nossos procedimentos aqui, vão saborear desse 13 

bolo ai, patrocinado dessas empresas, então mais uma vez eu quero agradecer a toda a comunidade de 14 

Eldorado do Sul, pelo reconhecimento do nosso trabalho, pelo empenho que estão fazendo que a nossa 15 

cidade cresça de uma forma regular, né, de uma forma organizada, agradecer a todos os órgão públicos, 16 

estaduais que trabalham junto conosco aqui na nossa cidade, como a policia civil, a brigada militar, 17 

enfim, outros órgãos que nos colaboram com o desenvolvimento da nossa cidade, parabéns Eldorado do 18 

Sul, parabéns a todos nós e que continuamos, é, com bastante saúde pra que no ano que vem a gente 19 

possa estar aqui comemorando mais um aniversário, muito obrigado. A palavra esta com o Presidente 20 

Gelson Antunes: Obrigada seu Prefeito, neste momento (...) da benção, do padre dos pastores todos 21 

que se encontram aqui, passa aqui por gentileza o pastor (...) e os de mais, passem todos aqui dou a 22 

palavra para o padre Miguel, e após todos estão juntos (...). BENÇÃO RELIGIOSA: A palavra esta 23 

com o Padre Miguel: Bom dia a todos fazer uma oração então é também gostaria de dizer uma 24 

coisinha são quatro anos aqui esses trinta anos só convivi quatro mas  me sinto uma criança dentro do 25 

município mais como disseram sou da cidade do ouro de Eldorado é  posso dizer que toda essa 26 

homenagem parece realmente o nosso tesouro quem faz a  história a quem faz a  vida pela causa e da 27 

sentido a tudo né e por fazer sentido também na politica sentido as cidadania (..) isso ultrapassa nossa 28 

dimensões né seguir a cultura por isso (…) terminarmos e nos assim terminarmos (..)no seu arbítrio 29 

filhos na cultura mas  também aquilo que não é sua alma aquilo quer nos oramos que nos rezamos 30 

aquilo que comunicamos com Deus com outros e com outras na nossa dimensão acima de tudo somos 31 

relações (..) na relação da fé mais também dos irmãos não precisa ser da fé de toda dimensão por isso 32 

somos também dimensão humana né somos um ser unidos somos um corpo alma somos ser humano 33 

pelo menos dimensões homenagem (..) dimensão do corpo da medicina né assim por diante então rezar 34 

assim rezar todos os dias todas as dimensões pra que possa ser esse homem mulher que possa dizer que 35 

jesus nos vemos o homem perfeito a mulher perfeita descobrindo suas dimensões sem (..) realizado 36 

existe acima de tudo homem mulher e ser acima de tudo cidadã então gostaria de fazer uma oração 37 

muito simples e dizer também  a Deus nos temos em sua presença entre dois ou mais estão reunidos eles 38 

semeio pra pedir com serenidade procurar o que nos  achariam  mais também nesse dia  retornamos com 39 

a palavra de Jesus que diz cristão da vida (..) não terá mais só e não terá mais sede isso é Mateus vinte e 40 

cinco e também outra palavra que ilumina bastante nesse momento é essa que Jesus tudo que fazeis a 41 

esses pequeninos né ora que interessante homenagem  fazer aos pequeninos aos que estão ao nosso lado 42 

é o que fazemos é a mim que fazeis isso da um sentido no nosso trabalho porque não é só material não é 43 

só estrutural(..) senso maior convido todos rezar juntos oração (…) cristão filhos e filhas  vamos 44 
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levantar os braços dizemos juntos pai nosso que estais no  céus, santificado seja o vosso nome venha a 1 

nós o nosso reino ,seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu ,o pão nosso de cada dia nos dai 2 

hoje ,perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido ,e não nos deixeis 3 

cair em tentação ,mas leviar-nos do mal ,amém.(..) vamos lembra que a padroeira medianeira também é 4 

padroeira do município eu vim pra recordar um pouquinho isso Jesus padroeira nossa mãe né nos 5 

aponta pra Deus e que Deus nós abençoe pai filho espirito santo amém. A palavra esta com Pastor 6 

Ramiro: Minha saudação é exclusivamente a Deus, porque Ele é o dono da vida e Ele que nos dá as 7 

oportunidades e se estamos aqui vivendo e convivendo, festejando o trigésimo aniversário do município 8 

de Eldorado do Sul é porque Ele nos deu essa oportunidade e como filhos estamos todos no mesmo 9 

plano, duas palavras me chamam atenção, a palavra do Pastor Gelson lembrou o trigésimo ano, é a 10 

maturidade e o nosso Senhor Jesus no seu trigésimo ano começou o seu ministério, então Eldorado do 11 

Sul tem esse ano a oportunidade de começar a mudar a realidade de toda sociedade brasileira, de toda 12 

sociedade humana, começando em Eldorado do Sul, tem uma palavra de Deus que nos traz essa 13 

convicção que eu repetirei, o verso dois do capítulo vinte e nove do Provérbios: “Quando os justos 14 

florescem, o povo se alegra; quando os ímpios governam, o povo geme.” Cabe a nós, povo, decidirmos 15 

se vamos florescer ou se vamos gemer porque todas as autoridades aqui presentes emanam do povo, 16 

como diz a nossa Constituição. Toda a autoridade emana do povo e aqui são nada mais, nada menos que 17 

os representantes do nosso povo eldoradense, aqui (...) gerando, gerenciando e na qualidade de 18 

autoridades é que nós (...) erguer as nossas graças. Reflete exatamente aquilo que nós estamos 19 

ensinando aos nossos pequeninos, aquilo que nós estamos mostrando e educando e gerando dentro da 20 

nossa casa. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos senhores, pela sua vida Daiane, como 21 

representante do sexo forte dentre oito barbados aí, brincadeira não é fácil aguentar essa turma, mas eu 22 

parabenizo vocês porque estão mostrando ao Rio Grande do Sul, à nação brasileira, que aqui em 23 

Eldorado do Sul há uma estrutura focada e voltada àquilo que Deus tem proposto para família e vejo 24 

aqui família que sendo reestruturadas porque a comunidade si, tomou para si, essa função, reestruturar 25 

as famílias para que a comunidade seja reestruturada, vemos então as famílias eldoradenses 26 

reproduzindo homens e mulheres de alto valor, e a nós só resta dizer a Deus: muito obrigado, por tudo 27 

isso que tá acontecendo. Eu vos convido então a inclinar a cabeça e colocar a tua família diante de 28 

Deus, não importa que momento ela se encontra atualmente, importa o projeto que Deus tem para tua 29 

família, o propósito de Deus é que ela seja uma família abençoada e abençoadora, então eu te convido, 30 

te desafio, neste instante a colocar a tua família, que é a base da sociedade eldoradense diante de Deus 31 

para que ele fortaleça tua família e fortalecendo tua família, fortaleça nossa cidade e fortalecendo nossa 32 

cidade, fortaleça nosso estado e fortalecendo nosso estado, fortaleça nossa nação. Te convido a nos 33 

acompanhar nessa oração e que teu coração seja tocado pelo Espírito Santo e que seja palavra frutifique 34 

não apenas aqui e agora, neste instante, mas em toda a tua essência ela venha acalentar o teu coração 35 

porque a tua família depende de ti. Pai, nós Te louvamos e agradecemos porque de uma forma tão linda 36 

e maravilhosa o Senhor nos trouxe para sermos cidadãos eldoradenses, o Senhor nos trouxe para 37 

formarmos aqui um município, fazermos parte dessa história, mas não apenas para ficarmos inertes na 38 

história e sim para formatarmos também essa história e Te louvamos Pai porque aqui nós estamos 39 

plantando e reproduzindo famílias de acordo com o Seu propósito, consagramos e entregamos todas as 40 

famílias eldoradenses ao Senhor Jesus, entregamos essa comunidade ao Senhor Jesus porque o rei de 41 

Eldorado do Sul, o dono de Eldorado do Sul é o Senhor Jesus de Nazaré, e nós entregamos e 42 

consagramos essa comunidade ao Senhor e abençoamos essa família eldoradense para que reconduza 43 

exatamente o seu propósito para essa nossa cidade, essa nossa comunidade e em cada família seja planta 44 
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as sementes que o Senhor tem ensinado e projetado para nós e que nós consigamos vivendo o Seu 1 

propósito influenciar outras famílias, outras comunidades, outras cidades até alcançarmos a nossa 2 

nação, abençoamos essa terra e declaramos que ela é Eldorado, a terra do ouro, mas não apenas a terra 3 

do ouro mineral, a terra da riqueza material, mas a terra da oportunidade onde o Senhor nos dá a 4 

oportunidade de fazermos as vidas e também nos sentimentos, nas emoções e nos espíritos sermos 5 

ferramentas nas Suas mãos. Abençoamos essa terra, declaramos Eldorado do Sul um município 6 

próspero, um município abençoado, um município que será lembrado, comentado em toda a nação 7 

brasileira pela sua prosperidade física, emocional e espiritual, em nome de Jesus. Amém. A palavra 8 

esta com o Presidente: Neste momento, agradecemos os pastores e o padre. Vamos cantar o Hino, após 9 

sera servido o bolo. HINO RIOGRANDENSE. Quando são doze horas e quarenta minutos eu dou por 10 

encerrada a sessão solene em homenagem ao aniversário de trinta anos de Eldorado do Sul, do dia oito 11 

de junho de dois mil e dezoito. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 

 13 

 14 

___________________________________                   ______________________________________ 15 

Ver. João Francisco Moraes Cardoso - PT                                 Ver. Fabiano Pires – MDB 16 

 17 

 18 

 19 

 __________________________________                   _______________________________________ 20 

          Ver. Rogério Goetz Munhoz – PSB                                    Ver. Delmar Nunes – PDT 21 

 22 

 23 

___________________________________       ________________________________________                            24 

Ver.   Gelson Antunes – PDT                                                       Ver.    Juliano Soares - PT 25 

 26 

 27 

 28 

___________________________________         ________________________________________    29 

Ver.  Francisco Alexandre Morfan - MDB                           Verª. Daiane dos Reis Gonçalves – PDT 30 

                                                         31 

 32 

 33 

  34 

__________________________________ 35 

         Ver.  Jorge Vidal Amaral-MDB   36 

                                                          37 

 38 
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 43 
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