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Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às dezoito horas e cinquenta e cinco minutos, 5 

reuniram-se na Escola Sergipe no Município de Eldorado do Sul, para sessão solene em homenagem aos 6 

oitenta anos da referida escola, sob a presidência do vereador Gelson Antunes- PDT e os seguintes 7 

Vereadores: Fabiano Pires– MDB, João Francisco Moraes Cardoso – PT, Daiane dos Reis Gonçalves - 8 

PDT, Francisco Alexandre Morfan- MDB, Rogério Goetz Munhoz – PSB, Gelson Antunes – PDT, 9 

Juliano Soares – PT, Delmar Nunes – PDT. Chamada Nominal. A palavra está com o Presidente 10 

Gelson Antunes: Boa noite a todos, havendo quórum regimental, dou por aberta a primeira sessão 11 

especial em comemoração aos oitenta anos da Escola Estadual Sergipe. Vamos então nesse momento 12 

compor a mesa. Convido para compor a mesa excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ernani 13 

Gonçalves, convido também excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Ricardo Alves para compor a mesa, 14 

convido também ilustríssima a secretaria de educação Ana Rita Poggetti, convido também Deputado 15 

Estadual Gilmar Sossella, também convido deputado estadual Edegar Pretto, o ilustríssimo Wilson 16 

Scmidt, presidente do aéreo clube de Eldorado do Sul, também a compor a mesa conosco. HINO 17 

NACIONAL. Cerimonialista: Hoje olhamos com orgulho os inúmeros homens e mulheres de bem, de 18 

caráter, competentes responsáveis, com princípios de dignidade que tiveram a oportunidade de estudar 19 

neste colégio, e que agora engradecem os quadros de profissionais nas mais diversas áreas da atividade 20 

humana, não apenas em Eldorado do sul, mas no Rio Grande do Sul e no Brasil. A todos professores e 21 

funcionários que de uma maneira ou de outra deixaram sua marca e seus ensinamento aos milhares de 22 

aluno que por aqui passaram nossos sinceros agradecimentos, aos ex-alunos da Escola Sergipe, aos 23 

professores e profissionais que representam a Escola e com os quais convivemos dia a dia. Lembramos 24 

que sempre teremos a nos unir, a esperança e o compromisso de continuarmos a escrever essa historia 25 

de sucesso. Trilaremos novos caminhos, com novos personagens, formando protagonistas que por sua 26 

vez, construirão suas próprias historias que sejam historias bonitas. Que possamos transmitir-lhes mais 27 

que os conhecimentos acadêmicos mas também as coisas simples que fazem a diferença na convivência 28 

humana. Que nós possamos ensiná-los no exemplo da convivência a ver o mundo sob uma nova ótica, e 29 

dentro de uma nova ética com mais amor, mais cuidado por si e pelos seus semelhantes, com respeito ás 30 

diferenças, alicerçados em princípios morais e humanos. Parabéns Escola Sergipe por este trabalho para 31 

com a comunidade, parabéns pelos seus oitenta anos e que venham mais oitenta anos transformando 32 

pessoas de bem! Cerimonialista: Neste momento apresentaremos um vídeo como homenagem da 33 

Câmara Municipal de Vereadores para Escola Sergipe. Vídeo Homenagem Cerimonialista: Neste 34 

momento passo o pronunciamento para Diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Sergipe, 35 

professora Claudete Oliveira que estará apresentando o histórico da escola do Distrito do Bom Retiro, 36 

em Eldorado do Sul. A palavra está com a Claudete: Boa noite a todos, eu quero cumprimentar o meu 37 

amigo, o Prefeito Ernâni, o Presidente da Câmara, Vereador Gelson, o Vereador Tigre que (...) dessa 38 
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sessão, o Deputado Edegar Pretto e o Deputado Sossella, minha secretária de educação Ana Rita, em 1 

nome da Vereadora Daiane eu quero cumprimentar os demais Vereadores da mesa, a comunidade é uma 2 

honra muito grande pra nós ter na história do bom retiro uma sessão com a Câmara de Vereadores aqui 3 

no distrito, numa data tão importante pra nós, onze de junho, a data que comemoramos oitenta anos da 4 

Escola Sergipe, nossa trajetória, ela começa com uma sala de aula aqui na vila, depois ganhamos uma 5 

(...), fomos lá pra, assumi a escola em dois mil e nove, em dois mil e dez a nossa escola, ela foi 6 

interditada, em dois mil e onze nós sofremos um incêndio, que nos deixou somente com uma sala de 7 

aula e a cozinha, o fogo levou toda a nossa história, toda a documentação, todas as fotos, foi um dos 8 

momentos mais tristes da minha vida profissional e da minha vida pessoal, a comunidade do Bom 9 

Retiro, a história do Bom Retiro, chorávamos, mas ai o Prefeito Ernani, o Subprefeito Jurlei, em quinze 10 

dias eles reconstruíram o salão que nós estávamos, o salão da comunidade (...), e ai a gente conseguiu 11 

seguir o nosso caminho, até o ano de dois mil e doze, quando a Prefeitura nos cedeu por uso o terreno e 12 

nós fizemos um organizado, na escola (...), há qual nós estamos até hoje, eu vou encerrar aqui minhas 13 

palavras, de relato da história da nossa escola, por que esse meu relato eu vou passar na (...), que eu 14 

acho que muito mais significativo. Vídeo Homenagem. A palavra está com a professora Claudete: 15 

então a escola foi criada (...) então a escola ela foi fundada para formar filhos de moradores que iam 16 

trabalhar na fabrica por isso começou com as fotos que a gente da fabrica  e as ruinas estão ali e a 17 

historia da escola Sergipe é muito sentimento  pessoas que passam pela a escola ela jamais esquecem eu 18 

quando vim para cá em dois mil e nove eu me comprometi com meu chefe que viria por dez meses só e 19 

que não voltaria mais pelo tempo que trabalhei aqui e estou quase dez anos então a escola Sergipe ela 20 

trás muito significado para nós e ela forma essa comunidade nós temos um grande desejo de nós 21 

transformarmos escola de ensino médio e uma escola que possa continuar formando os filhos das 22 

famílias aqui no Bom Retiro, muito obrigado. Cerimonialista: Neste momento eu passo o 23 

pronunciamento para nossa ilustríssima Secretária Municipal de Educação Sra. Ana Rita Poggetti. A 24 

palavra está com a Secretária Ana Rita: boa noite a todos, agradeço o convite para estar aqui hoje 25 

presente, comemorando com vocês os oitenta anos da Escola Sergipe e prestigiando o trabalho da 26 

professora Claudete. Boa noite e obrigada. Cerimonialista: Neste momento o aluno do nono ano da 27 

escola Sergipe, Laion Figueredo estará apresentando uma coreografia. Apresentação de Dança. 28 

Cerimonialista: Neste momento o Projari composto por um grupo da escola Sergipe em uma 29 

apresentação musical com a presença do maestro Henrique Lemos.  Apresentação Musical. ENTREGA 30 

DE HOMENAGEM: Cerimonialista: Neste momento, passo o pronunciamento para o excelentíssimo 31 

Deputado Estadual Gilmar Sossella, e convido o Senhor Manoel Silveira a receber o certificado que 32 

será entregue.  33 

A palavra está com o Deputado Gilmar Sossella: bom, boa noite a todos e todas é uma honra muito 34 

grande meu querido colega da assembleia legislativa Edegar Pretto é uma honra esta aqui contigo em 35 

especial saudar aqui meu presidente Gelson presidente da câmara obrigado Gelson pela parceria pelo 36 

carinho, outro nome quero saudar o João Cardoso proponente dessa audiência que a sessão solene e de 37 

modo especial esse nosso grande companheiro o nosso prefeito Ernani é uma honra você orgulha a 38 
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política e o nosso partido orgulha nosso partido e uma honra saudar todos nossos vereadores eu queria 1 

saudar a todos, mas queria saudar a vereadora do PDT e também o Delmar e também quero saudar sub- 2 

prefeito Jurlei e também gostaria de saudar Ana Rita nossa secretaria municipal da educação é tão 3 

importante na vida dos pais e dos professores  saudar também o vice prefeito saudar a Rosângela (...) 4 

presidente do CPM, o Manuel (...) e a diretora  da Escola, a Claudete oliveira em nome dela saudar 5 

todos os professores (...) é uma honra estar aqui. olha meus amigos a diretora Claudete estava 6 

noticiando prefeito Ernani e Gelson presidente (...) mas sempre é com recordar que ela tinha o nome de 7 

Almirante Barroso e quando o Brizola foi governador do estado que foi o governador que só para vocês 8 

ter uma ideia tinha mil e oitocentas escolas no estado Rio Grande do sul passado do governo do Brizola, 9 

ele entregou com oito mil escolas ou seja, ele construí em quatro anos,  quatro anos de mandatos, de 10 

cinquenta e nove a sessenta e dois, seis mil, trezentas e duas escolas. Seis mil, trezentas e duas escolas 11 

em quatro anos de governo e o chefe de gabinete era o seu Nei Brito aqui de Guaíba Eldorado na época 12 

ainda pertencia foi que construiu a brizoleta que logicamente se passou a chamar de escola Sergipe e 13 

logicamente hoje é outra instalação, outra construção mas teve aqui o seu papel a sua fundamentação 14 

como homem para meus jovens queridos meus estudantes Brizola tinha perdido o seu pai jovem com 15 

quatro anos e veio estudar em porto alegre com onze anos e tendo essas dificuldades foi que ele foi o 16 

governador que incentivou muito a educação por isso quero dizer  aos jovens as crianças aqui presente  17 

humildemente também veio de uma família de sete irmãos  estava dizendo para Ana Rita, prefeito 18 

Ernani, do interior,  por que tem muitos alunos do assentamento que para mim estudar tive que colocar 19 

(...) e não tinha transporte escolar prefeito Ernani eu fiz uma legalidade confesso mas para poder estudar 20 

eu na minha cidade tapejara comunidade era São Bras, sete quilômetros, porque não tinha transporte 21 

escolar eu disse meu querido Gelson e prefeito Ernani, no meu dia de posse da Assembleia, e o Edegar 22 

também já foi presidente, no meu discurso de posse da assembleia e essa cadeira por todos os 23 

vereadores que estava o prefeito que estava a secretaria está a espera de um político onde uma guria 24 

filha de agricultor assumiu a vaga logo ali na frente na câmara de vereadores na prefeitura nas 25 

secretarias porque através da educação que transforma da oportunidade só assim que terá  de uma boa 26 

educação , Brizola já dizia se não investir em educação vai faltar presídios nós quase duplicamos o 27 

numero de presos nesses trinta  e poucos anos que dizer que este sistema não esta funcionando esta 28 

aumentando cada vez mais você que faz um trabalho fantástico quero saudar toda sua equipe porque 29 

esta desde a tarde aqui trabalhando em nome da Roselaine saudar todos os seus servidores ligados a 30 

presidência né os servidores da câmara os assessores dos vereadores (...) e a comunidade do Bom Retiro 31 

e dizer a escola Sergipe vida longa a escola vida longa aos professores e servidores vida longa a 32 

Eldorado do Sul e uma honra esta aqui junto com Edgar preto presidente da assembleia legislativa está 33 

linda a sessão que homenagem oitenta nos festa bonita nesta caminhada parabéns a todos eu peço 34 

desculpa marca agenda nesse mesmo horário ali em barra do ribeiro por isso Ernani quero pedir 35 

desculpa por a sair antes Gelson mas eu fico muito feliz de estar aqui e vocês ir junto na assembleia 36 

junto com o Edgar dois parceiros comunidade de eldorado  parabéns a todos muito obrigado pela 37 

presença, vida longa aos alunos e estudantes muito sucesso a vocês .  38 
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Cerimonialista: Neste momento, passo o pronunciamento para excelentíssimo Dep. Estadual Edegar 1 

Pretto, e convido a senhora Rosangela Paz, presidente do Círculo de Pais e Mestres da Escola Sergipe, a 2 

receber uma medalha que vai ser entregue pelo Deputado. A palavra está com o Deputado Estadual 3 

Edegar Pretto: Boa noite prezados amigos e amigas aqui de Eldorado do Sul, de Guaíba, de municípios 4 

vizinhos que a gente sabe que possa ter representantes aqui, professores, a gente sabe, nessa noite de 5 

comemoração dos oitenta anos da Escola Sergipe, eu quero com alegria saudar o Prefeito Ernani, grande 6 

líder aqui de Eldorado do Sul, em seu nome Prefeito Ernani, eu saúdo a administração municipal e todos 7 

os representantes, o Vice-prefeito, secretários, na pessoa da secretária Ana Rita, da educação, os demais 8 

secretários e secretárias que compõem o governo municipal, eu quero cumprimentar o Vereador Gelson 9 

que é o Presidente da Câmara municipal, demais Vereadores e Vereadoras, na pessoa do meu 10 

companheiro e amigo, Vereador Tigre, João Cardoso, que é o componente dessa sessão especial que está 11 

sendo realizada aqui no Bom Retiro, companheiro Juliano e demais integrantes do legislativo municipal, 12 

a Rosângela recebeu a medalha, a quinquagésima quarta (...) assembleia legislativa, em nome da 13 

comunidade escolar, e é uma honra, presada Rosângela, eu estar aqui em nome da assembleia 14 

legislativa, fazendo a entrega desta honraria, que a gente não entrega em qualquer momento, em 15 

qualquer circunstancia, pra ser merecedor dessa medalha, é preciso ter feito feitos pelo nosso Rio 16 

Grande, pelas comunidades, pelos municípios, e é o caso da escola Bom Retiro, aliás, da escola Sergipe, 17 

aqui do município do Bom Retiro, é por isso, prezada companheira, minha amiga Claudete Oliveira, 18 

diretora da escola, eu atendi o desejo da escola e da comunidade e fiz o meu grande expediente na 19 

assembleia, em homenagem a escola Sergipe, por que eu sou conhecedor da luta que vocês fazem aqui, 20 

prezados alunos, professores e comunidade escolar, nós viemos cortando estrada, passando por sítios, 21 

passando por plantações com dificuldade até chegar nessa escola e eu fico me colocando no lugar dos 22 

professores, que fazem isso todo o dia, por amor há esta comunidade, por amor aos alunos e pelo seu 23 

comprometimento com a vida pública, por isso vocês mereceram pelo expediente que a assembleia fez, 24 

essa comunidade e a história merecedora dessa medalha que foi aprovado por unanimidade na 25 

assembleia legislativa, pra que eu pudesse entregar pra escola na comemoração dos seus oitenta anos, 26 

essa escola que passou por dificuldades viu, que mudou de endereço, mas nunca mudou o seu 27 

comprometimento, essa escola é uma escola de braços abertos que escolhe, acolhe aqui filhos de 28 

agricultores, filhos de sem terra, filhos de assentado, filho da classe trabalhadora aqui de Eldorado do 29 

Sul, pra fazer o meu expediente, Prefeito Ernani eu li toda a historia do antigo espirito de Porto Alegre, 30 

Pedras Brancas, Guaíba, que depois se (...) Eldorado do Sul, estudei, e nesse estudo que fiz, eu vi 31 

quanto evoluiu pelo esforço coletivo que lideranças como vossa excelência, que Vereadores que estão 32 

aqui e outros que passaram pelo município de Guaíba e de Eldorado do Sul, então é uma noite de 33 

homenagem, é uma noite de (...) e eu estou aqui Vereador Tigre, meu companheiro, amigos e amigas, 34 

pra firmar um compromisso com vocês, Deputado Sossella, um grande Deputado, que assim como eu 35 

representa a assembleia legislativa, em nome dele e dos outros parlamentares que tem relação com 36 

vocês, em meu nome, firmo aqui um compromisso, da a gente continuar uma luta incessante, continuar 37 

uma caminhada que vocês já fazem há uma longa data, pra que vocês tenham aqui na escola Sergipe o 38 
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ensino médio, para formar mais alunos, pra poder ter uma perspectiva melhor e futuro e vida boa e de 1 

vida digna, que as meninas, as filhas dos moradores daqui não precisem terminar o seu sonho na sexta 2 

série, possa concluir o ensino médio, possa sonhar no ensino superior, que a nossa luta, Prefeito, ao seu 3 

lado, que essas lideranças, que essas comunidades, tenham ali um telefone móvel, tenha internet, tenha 4 

acesso as coisas boas que a vida moderna nos proporciona, um abraço a todos vocês, contem sempre 5 

comigo, lá na assembleia legislativa tem uma porta aberta e a luta ao lado de todos vocês, obrigado e 6 

feliz oitenta anos pra escola Sergipe. Cerimonialista: Neste momento convido o ilustríssimo senhor sub 7 

Prefeito, Senhor Jurlei Luiz Andriotti Graboski a compor a mesa. Gostaríamos de chamar os alunos 8 

Samuel e Matias (...) para receberem o certificado de menção honrosa a ser entrega pela professora de 9 

matemática Fernanda Costa. Cerimonialista: Convido a professora Cenira Rocha, ex-professora da 10 

Escola Sergipe e atual professora da Escola Municipal São José pra receber o certificado da Escola 11 

Sergipe pelas mãos do excelentíssimo Presidente do Legislativo, Vereador Gelson Antunes. 12 

Convidamos a professora Pauleti a receber o certificado (…) da professora Fabiane Garcia pelas mãos 13 

do excelentíssimo vereador João Cardoso. Convido a professora Maria (…) a receber o certificado de 14 

reconhecimento profissional pelas do excelentíssimo Deputado Estadual Edegar Pretto. Neste momento 15 

convido o presidente do Legislativo o vereador Gelson Antunes e o vereador Fabiano Pires farão 16 

entrega das placas em nome da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, o vereador proponente, para isso 17 

solicito à diretora da Escola Sergipe, Claudete Oliveira Passos, para receber essa homenagem em nome 18 

de  todo o corpo docente e alunos da escola, bem como toda a comunidade do Bairro Bom Retiro. 19 

Cerimonialista: Convidamos a fazer uso da palavra o Vereador Francisco Alexandre Morfan – MDB. A 20 

palavra está com o Vereador Francisco Alexandre Morfan – MDB: boa noite a todos e as 21 

autoridades quero cumprimentar  nosso presidente da câmara de vereadores Gelson colegas vereadores 22 

colega vereadora Daiane quero cumprimentar nosso prefeito nosso subprefeito JURLEI quero saudar os 23 

deputados Gilmar preto Sossela que passaram por aqui parabenizando colégio Sergipe  quero saudar 24 

toda nossa comunidade nossos professores e professoras nossos alunos saudar nossa secretaria Ana Rita 25 

feliz prefeito por ter escolhido uma secretaria tão competente qual cem desenvolvendo um grande 26 

trabalho (...) saudar todos os funcionários da câmara de vereadores  funcionários do executivo quero 27 

parabenizar a diretora Claudete pelo trabalho que desempenha que vem mantendo ao longo de dez anos 28 

uma trajetória bonita uma trajetória de esforço de muito dedicação trabalho de repente  não seja o 29 

momento aqui , mas não posso deixar de falar no momento que vivemos um pais de um governo que 30 

corta o direito dos trabalhadores que corta recurso da educação isso aprende no futuro da nossa 31 

juventude da nossas crianças que testa universidade que deve se formar estudar em cidadão serem 32 

grande na vida advogado, juiz , professor e tantas outras então eu tenho certeza que a educação e a base 33 

de tudo e porte de entrada para um pais crescer porque é só professor (...)na sala de aula tendo 34 

oportunidade e longa a pé distancia longo ate para poder estudar e fiz ate dez quilômetros para poder 35 

estudar não muda muito aqui do Bom Retiro para se deslocar para se enturma tem que deslocar ate o 36 

centro ou ate mesmo ate Guaíba ou porto alegre então eu acredito  que o nosso governo tem a missão ao 37 

em vez de cortar recursos da educação eles deveriam investir na qualidade dos professores investir em 38 
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colégios que com certeza  seria menos criminalidade então é a base de tudo que é só de investimento 1 

serio um investimento de qualidade eu tenho a certeza que o nosso prefeito a nossa parte esta fazendo e 2 

quando não se investe lá em cima recursos são poucos restam pouco recursos que o prefeito tem que 3 

andar de lado ao outro para poder fazer uma educação de qualidade então parabéns prefeito pela gestão 4 

e vereadores aqui parabéns a Claudete mais um vez parabéns aos moradores aos professores aos alunos 5 

mais uma vez parabéns pelos oitenta anos esta linda homenagem .  Cerimonialista: Convido a fazer 6 

uso da palavra o Vereador Delmar Nunes – PDT. A palavra está com o vereador Delmar Nunes – 7 

PDT: Boa noite comunidade de Bom Retiro (...), ao nobre deputado, aos colegas vereadores, a nossa 8 

secretária Ana Rita, (...) e ao Sossela que já foi embora. Meus amigos posso falar tanta coisa, tem tanta 9 

coisa boa (...) Eu passava a noite falando pra vocês, mas eu vim aqui hoje não foi pra falar (...), sobre o 10 

nosso governo se fez ou não fez. Eu vim hoje simplesmente falar da escola Sergipe, em nome da 11 

diretora, uma lutadora que veio aqui pra tirar simplesmente meia dúzia de meses e tá há dez anos(...) A 12 

comunidade (...) E mais de parabéns está a escola Sergipe por ter uma diretora como a Claudete (...) 13 

Muito obrigado a todos e boa festa a todos do Bom Retiro, boa noite. Cerimonialista: Convido a fazer 14 

uso da palavra o Vereador Juliano Soares – PT. A palavra está com Vereador Juliano Soares-PT: boa 15 

noite a todos, cumprimento prefeito Ernani, presidente da mesa Gelson Antunes, vereadora Daiane, 16 

nossos  vereadores, Edgar Preto e a nossa comunidade principalmente. Fico muito grato e feliz por estar 17 

aqui comemorando dos oitenta anos da escola Sergipe, gostaria de agradecer aos meninos pela tarde 18 

maravilhosa hoje passamos junto foi muito divertido, foi um prazer estar com vocês hoje. Secretaria 19 

Ana Rita, secretaria da educação, Claudete, falar um pouco da historia de vocês é muito importante, 20 

mas falar sobre educação é muito maior, então quero dizer para vocês, que vocês estão no caminho 21 

certo, que venham muitos anos de vida a gente sabe que o desafio que é a educação hoje principalmente 22 

os nossos jovens todos enfrenta a dificuldade de chegar na escola a gente sabe que sem educação a 23 

gente não chega a lugar nem um acho que tenho a certeza quando a gente fala que consegue alguma 24 

coisa na vida e que a gente faz algum favor alguma professor ou educador nos ajudou a construir a 25 

nossa vida e nosso caminho para trilhar. Claudete combinou de ficar oito meses e acabou ficando nove 26 

anos isso é o amor que ela encontrou pela comunidade do bom retiro nós temos a certeza que temos 27 

muitos anos pela frente que ela permaneça aqui que quem vem acompanhando o trabalho dela os com 28 

os olhos o compromisso que tem junto com a comunidade de vocês sabe que tem muito que avança 29 

ainda dessa comunidade em termos de educação para dar mais condições do ensino médio com 30 

qualidade um jeito no futuro uma qualificação profissional. Acredito muito na capacidade do município 31 

na gestão do prefeito Ernani e da Ana Rita, espero que a gente consiga criar essas condições para 32 

comunidade e que a gente no ano que vem aqui para comemorar alguns avanços, então, boa noite a 33 

todos obrigado de coração pelo convite. Cerimonialista: Neste momento convido a fazer uso da 34 

palavra o Vereador Rogerio Munhoz –PSB. A palavra está com Vereador Rogerio Munhoz: Boa 35 

noite, quero aqui cumprimentar o Prefeito Ernâni e todos os seus secretariados, o nosso Presidente da 36 

Câmara, Vereador Gelson, demais colegas Vereadores, (...) e todas as pessoas, principalmente a 37 

comunidade do Bom Retiro, que é um orgulho pra nós poder estar aqui nesse dia, participando com 38 
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vocês dessa festa maravilhosa que ta decorrendo, pra nós (...) também tivemos a assembleia legislativa e 1 

na homenagem desses oitenta anos de uma escola tão importante que é a escola Sergipe, uma escola que 2 

passou por vários eventos, interdição, incêndio, com poucos recursos que tem pra educação, com a 3 

redução dos recursos pra educação, com fechamento de escolas e a escola Sergipe tá ai presente, 4 

educando, cumprindo com a sua função que é educar, há oitenta. Eldorado do Sul existe emancipado há 5 

trinta anos, então quando Eldorado do Sul se emancipou, a escola Sergipe já tinha cinquenta anos, então 6 

já não é uma escola do município de Eldorado do Sul, é uma escola da região de Guaíba, de Eldorado, 7 

do Rio Grande do Sul, que tem uma implementação muito importante, nesse processo de 8 

desenvolvimento nessa região toda, não só de Eldorado, mas principalmente de Guaíba, né, com a vinda 9 

da (...) a escola veio pra cá, e quantas e quantas pessoas ela formou, ela educou e ela deu um futuro, 10 

através da educação, então pra nós hoje é um orgulho muito grande tá aqui, podendo tá compartilhando 11 

nessa festa na comunidade do Bom Retiro, nesses oitenta anos da escola Sergipe, Claudete, parabéns 12 

pela direção, pela condução e também a todo o (...) da escola, que a gente sabe que faz um trabalho 13 

além do possível, quase impossível muitas vezes, pelas condições, pela distancia e por tudo que a escola 14 

enfrenta, parabéns a escola Sergipe, parabéns comunidade do Bom Retiro, parabéns Eldorado do Sul, 15 

parabéns ao Rio Grande do Sul por ter uma escola referência que é a escola Sergipe, muito obrigado, 16 

uma boa noite a todos. Cerimonialista: Neste momento convido a fazer uso da palavra a Vereadora 17 

Daiane Gonçalves. A palavra está com a Vereadora Daiane Gonçalves – PDT: boa noite a todos boa 18 

noite presidente da casa presidente Gelson Antunes prefeito Ernani secretaria Ana Rita subprefeito 19 

Jurlei  e os demais colegas vereadores de gabinete  também parabéns a câmara de vereadores 20 

idealizador da festa a toda comunidade que colaborou também tanto da escola Sergipe como a escola 21 

(...)queria muito obrigada mais uma vez de esta cedendo sua casa para estar realizando essa bela 22 

homenagem da escola estadual a professora Claudete um grande a braço ela responsável pelo seu 23 

empenho do funcionamento da escola nós somos parceiros eu fico muito feliz por ter tido a honra (...) 24 

ate o ultimo momento infelizmente não conseguimos batalhamos na SEDUC (...) fazendo nossa 25 

caminhada a gente não desistimos assim tão fácil (...) é merecedor  que nós sabemos toda a dificuldade 26 

de mobilidade pela distancia da sede (...) de Guaíba do transporte coletivo né são tantas adversidades do 27 

dia para esta dando essa educação que de estrema qualidade do pessoal do Bom Retiro eu pedi para 28 

professora Claudete passa para qual foram as ultimas premiações ela não parou mais de passar deu 29 

acabou o discurso de premio porque realmente da escola de extrema qualidade  e isso e o empenho 30 

tantos dos professores quanto dos alunos tanto festival de cinema temáticas  dos jogos escolares 31 

realizados no rio grande do sul  (...) do festival de cinema de gramado que é conhecido no pais inteiro 32 

então professora Claudete, servidores, funcionários da escola  aos pais  toda a comunidade escolar 33 

fazem a diferença de  ensino basico a gente viu aqui no evento do dia da mulher que esta escola é uma 34 

comunidade tanto da escola municipal como estadual então vocês podem contar com a gente vocês 35 

podem ter certeza que sempre ponderam contar conosco parabéns comunidade escolar da escola Sergipe 36 

por esses oitenta ano uma boa noite a todos . Cerimonialista: Neste momento convido a fazer uso da 37 

palavra o Vereador Fabiano Pires – MDB. A palavra está com o Vereador Fabiano Pires – MDB: Boa 38 
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noite, senhor Presidente da Câmara de Vereadores, colega Vereador Gelson, boa noite nosso querido 1 

Prefeito Ernâni Gonçalves, nosso Vice-prefeito Jurlei, nossa secretária de educação Ana Rita, equipe do 2 

nosso executivo municipal que tem realizado um trabalho maravilhoso em nossa cidade, uma noite 3 

muito especial também pra nossa professora e diretora Claudete, pelo excelente trabalho que tem 4 

realizado aqui, junto a escola Sergipe, um boa noite especial a comunidade do Bom Retiro, a 5 

comunidade do assentamento Belmonte, aos assentados ali próximos ao trevo de Charqueadas, enfim, a 6 

todos aqui presentes, boa noite. Uma noite muito especial, uma noite de festa alusiva aos oitenta anos 7 

dessa importante escola, eu realizei uma pesquisa também e descobri aqui alguns fatos interessantes 8 

relacionados a escola Sergipe, tendo ai a sua fundação em mil novecentos e trinta e oito e já de imediato 9 

em oitenta e nove iniciando as aulas, na época ainda não era escola, era conhecida como grupo escolar 10 

do Bom Retiro, já em mil novecentos e cinquenta e quatro passou a ser chamada então de escola 11 

Sergipe e de lá para cá, acrescentando algumas séries, iniciando em mil novecentos e setenta e três pela 12 

sexta série, em mil novecentos e setenta e quatro incluindo ai o sétimo ano, em mil novecentos e setenta 13 

e cinco o oitavo ano, a escola conta hoje com uma média de cento e oitenta alunos, sendo que desses, 14 

cento e trinta do ensino regular e cinquenta e dois da educação de (...), quero aqui parabenizar a 15 

professora Claudete e a supervisora Márcia Raquel, e fazer um destaque muito especial pela equipe de 16 

professores, professores graduados, professores pós graduados e principalmente comprometidos com a 17 

comunidade e com a educação dos moradores do Bom Retiro, faço aqui também um agradecimento 18 

muito especial aos funcionários da escola, que também trabalham diuturnamente para manter a escola 19 

ai, em perfeito estado de funcionamento, promovendo assim o desenvolvimento da nossa criançada, eu 20 

também, Vereadora Daiane, tinha relacionado a questão dos prêmios, mas a senhora já adiantou então 21 

vou avançar aqui e não foram poucos prêmios e não foram qualquer prêmios, prêmios expressivos, 22 

prêmios importantes pra nossa criançada, eu gostaria agora de finalizar minha fala, deixa uma 23 

mensagem para os estudantes aqui da escola Sergipe, essa turma da (...), aquela turma lá do fundo, 24 

enfim, a todos vocês, uma mensagem muito importante, prezados estudantes da escola estadual de 25 

ensino fundamental Sergipe, em seus desafios, seja na vida pessoal, escolar e profissional, ou seja no 26 

primeiro emprego, no segundo emprego, tenham sempre uma postura positiva, tenham sempre 27 

iniciativa, otimismo e bom astral, trabalhem com caprichos, com boa vontade e façam tudo bem feito da 28 

primeira vez, sejam pontuais e isso é sagrado, sejam sempre corretos, mas trabalhem com alegria, 29 

coloquem a universidade como objetivo e persigam esse objetivo, isso já foi quase impossível no 30 

passado e agora, a cada ano que passa as possibilidades só aumentam, fiquem atentos, alunos da escola 31 

Sergipe, ao ENEM e as bolsas de estudo, acreditem que quase tudo na vida é possível, quando se 32 

acredita em si mesmo, quando se tem fé e quando se luta, para transformar sonhos bonitos em realidade, 33 

e por favor abram suas janelas para a cultura geral, leiam bons livros, assistam bons filmes, leiam 34 

jornais, revistas, usem internet para buscarem conhecimento, para progredir, na vida profissional é 35 

muito importante, para subir de coordenador para chefe, gerente e até ser dono da empresa, é importante 36 

ter uma boa bagagem e uma cultura geral, confiem em vocês firmemente, cada um de vocês tem reais 37 

condições de vencer na vida, seja escolar, profissional ou pessoal, e aí vocês vão me perguntar, mas 38 
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como, e eu respondo, querendo, acreditando, agindo e trabalhando pra que tudo isso aconteça, vocês são 1 

jovens e tem uma vida inteira pela frente, lutem com força, com coragem, com otimismo e muita 2 

convicção, claro, vocês vão cometer erros, vão levar porrada na vida, vão ser injustiçados algumas 3 

vezes e vão quebrar a cara, mas a vida é exatamente assim e isso acontece com todos nós, sem exceção, 4 

mas nunca desista, sempre persistam e levantem a cabeça e sigam em frente, cada erro oferece sim um 5 

belo ensinamento, cada tombo ensina como se levantar ainda mais preparado e forte, só os fracos 6 

desistem e culpam os outros pelos seus tombos, não esqueçam disso nunca e lutem com unhas e dentes, 7 

e também com a cabeça, sempre dizendo assim: "eu não vou desistir, eu vou conseguir e eu sou capaz, 8 

pois eu acredito em mim". Boa noite a todos, e parabéns a toda a comunidade escolar do Bom Retiro e 9 

da escola Sergipe. Cerimonialista: Neste momento convido a fazer uso da palavra o Vereador João 10 

Francisco Moraes Cardoso – PT. A palavra está com o Vereador João Francisco Moraes Cardoso: 11 

boa noite cada um a cada uma aqui presente primeiro lugar quero agradecer a presença de cada um a 12 

cada uma quero agradecer a presença do prefeito municipal Ernani Gonçalves cumprimentar nosso 13 

subprefeito do Bom Retiro cumprimentar os secretários que estão aqui comentar nossos assessores que 14 

estão aqui cumprimentar também todos os funcionários e professores da escola Sergipe da escola são 15 

José da comunidade toda aqui presente. Senhores e senhoras muitos momentos dessa sessão especial 16 

pela importância tão grande que tem a escola Sergipe pelos seus oitenta anos porque não é fácil (...) em 17 

momento de crise de governo de direita que fecha colégio que não paga professores que não paga 18 

funcionários (...) no interior do rio grande e aqui não é diferente que não pega telefone móvel que tem 19 

mil problemas, mas escola sobrevive (...) que eu quero agradecer os vereadores que estão aqui Delmar, 20 

Daiane, Gelson desta casa Fabiano Pires o Juliano e o Rogerio. porque que a comunidade escolar (...) 21 

ajudar a escola Sergipe que é merecedora e nós vamos apoiar isso me deu coragem e agente trouxe para 22 

cá os oitentas anos da escola Sergipe (...) é fácil mas nós queremos isso precisamos daqui a pouco uma 23 

escola técnica mas os desafios professoras e professores e alunos pais e comunidade o esforço e a 24 

dedicação de cada um para ser tomada sabe a aqui a escola (...) eu não poderia deixar de falar (...) e 25 

outros empresários ajudam muito essa comunidade e principalmente a escola Sergipe (...) daquilo que 26 

foi apresentado (...) com parceria como essas que compromissos como os professores tem aqui nessa 27 

escola nos oitentas anos então quero deixar aqui um parabéns a todos e a escola Sergipe oitenta e mais 28 

oitenta obrigado senhores. Cerimonialista: Convido a fazer uso da palavra o Senhor Wilson Schmidt, 29 

presidente do aeroclube. A palavra está com o Presidente do Aeroclube, Wilson Schmidt: boa noite 30 

gostaria de estar cumprimentando o senhor prefeito cumprimento os vereadores e a todos aqui Claudete 31 

é com muita alegria esta aqui nessa noite pode contar sempre com aéreo clube para o que precisar 32 

cumprimento os pais e os alunos a luta continua muito obrigado. Cerimonialista: Neste momento 33 

convido a fazer uso da palavra o excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Ernani Gonçalves. A 34 

palavra está com o Prefeito Ernani Gonçalves: Quero cumprimentar a todos os presentes, pessoal 35 

aqui de Bom Retiro e pra nós é uma alegria, uma satisfação enorme de estarmos aqui nessa sessão 36 

solene, hoje prestigiando os oitenta anos da escola Sergipe, quero cumprimentar os Vereadores na 37 

pessoa do nosso Presidente Gelson, cumprimento todos os Vereadores e na pessoa da Claudete quero 38 
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cumprimentar todos os professores da escola Sergipe e também em nome da professora (...) que nos 1 

cedeu esse espaço, cumprimentar o pessoal, a todos os professores aqui da escola, acho que esse é um 2 

momento muito especial, realmente todos os Vereadores já fizeram o pronunciamento e as suas 3 

colocações, mas eu quero afirmar pra vocês que pra mim é uma grande alegria em estar aqui nesse 4 

momento, por que analisando o pronunciamento das pessoas e a colocação da própria Claudete, eu vejo 5 

o quanto é importante quando uma pessoa é dedicada, dedica pra sua causa e faz aquilo que gosta, pois 6 

a Claudete veio pra cá pra ficar os seis meses e já está a mais de dez anos, isso prova Claudete que tu 7 

tem amor por aquilo que tu faz e que tu te orgulha muito pelo trabalho que tu está fazendo com essa 8 

comunidade do Bom Retiro, então por isso que eu quero afirmar que essa luta continua e eu quero ser 9 

teu parceiro, nos temos muitas coisas pela frente, nos temos que lutar por esse terreno, pra construir 10 

uma nova escola, pra continuar lutando pelo ensino médio aqui dessa comunidade e tu pode contar 11 

sempre comigo, acho que devemos (...) procurar o pessoal do Votorantim, já estamos ai a procura pra 12 

ver se consegue botar pra negociar uma área e o município está se comprometendo e já se comprometeu 13 

pra adquirir essa área e fazer a doação dessa área para ser especialmente da escola, pra que se consiga 14 

construir uma escola com capacidade, com condições e absorver todas as necessidades dos alunos que 15 

estão ai, os alunos dessa região, então contem sempre comigo, eu enquanto eu estiver na luta eu quero 16 

lutar por essa causa, muito obrigado e feliz oitenta anos da escola Sergipe e felicidades para toda a 17 

comunidade do Bom Retiro. Cerimonialista: Neste momento convido a fazer uso da palavra o 18 

presidente do Legislativo. Vereador Gelson Antunes. A palavra está com o Presidente Gelson 19 

Antunes: boa noite a todos minha saudação especial ao senhor prefeito Ernani Gonçalves sua presença 20 

hoje aqui demostra comprometimento com a educação dos nossos jovens do nosso município secretaria 21 

Ana Rita também é uma honra sua presença subprefeito Jurlei grande líder aqui do Bom Retiro meus 22 

colegas vereadores vereadora Daiane quero aqui manifestar minha saudação especial a professora 23 

Claudete e parabenizar pela luta que enfrenta a cada dia pelo seu dinamismo e por tudo que você 24 

representa para a escola Sergipe, cumprimentar também a professora Cenira uma pessoa amável querida 25 

sempre tem nos apoiado manifestado sempre é sua boa vontade pelo espaço da escola apoiando nossos 26 

eventos complementar os alunos da escola Sergipe e também da são José cumprimentar o senhor Wilson 27 

Schmidt presidente da aero clube nos honra nos prestigia nessa ocasião importante minha saudação 28 

especial também a todos os demais funcionários do executivo e do legislativo minha gratidão a todos os 29 

funcionários da casa a equipe pessoa da Roselaine e do Marco Amaral a rose que é chefe de gabinete e o 30 

marco procurador a todos os demais que compõe a equipe (...) são empenhado que esse evento aconteça 31 

da  melhor  forma senhores e senhora  quero ser dessinto  manifestando aqui a minha alegria e gratidão 32 

por fazer parte dessa data histórica dessa data memorável para o distrito do Bom Retiro para o 33 

município de Eldorado do sul muito bem aqui foi feito solido da escola Sergipe ela vem de muitas lutas 34 

marcadas por muitas batalhas momentos de êxito de frustração com o incêndio que aconteceu e 35 

marcado também por pessoas parceiras  da educação pessoas que amam os jovens pessoas que amam a 36 

escola e um máximo de carinho um máximo de dedicação uma máximo de zelo porque é o primeiro 37 

ambiente depois do lar que nossos tesouros que são nossos filhos  nas mãos dos professores verdadeiros 38 
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heróis da nossa nação e por muitas vezes mal remunerado nós entregamos nossos filhos, entregamos 1 

nossas joias preciosas na dedicação confiamos inteiramente no preparo desses profissionais e dos 2 

ambientes para que eles estejam ali  primeiro ciclo fora do lar é dentro da escola estou muito feliz por 3 

fazer parte do governo  Ernani em que prioriza que enriquece trazendo melhorias para as escolas 4 

contraindo escola de qualidade construindo ginásio investindo na educação dos nosso jovens sem  tem 5 

que haver uma revolução  a muito já foi dito  que seja cobiçado pela educação que seja começado pela 6 

valorização do jovens que seja começado pela valorização das nossas crianças por que se não cuidarmos 7 

dela certamente não ficara vazio do coração delas alguém vai dar uma diversão para elas talvez não as 8 

pessoas indicadas  parabéns professores que fazem historia na escola Sergipe parabéns professora 9 

Claudete parabéns Bom Retiro que tem e quero saudar aqui a turma do EJA já está mais pelo meu lado 10 

Fabiano, a turma do EJA que esta lutando  que estão se aperfeiçoando muitos a aprendendo com a 11 

minha mãe que aprendeu depois do EJA na época não era o EJA essa nomenclatura  que muitas vezes 12 

não desistiram para educação pela educação assim (...) na minha fala de gratidão e sempre tenho dito 13 

que se quisermos fechar os presídios precisamos investir nas escola precisamos dar condições para 14 

nossos jovens para impor a informação investir menos em segurança pública vamos investir mais 15 

educação  e tenho comigo um evangélico como sou digo sempre se encher as escolas e as igreja de 16 

jovem  podemos ter certeza que os presídios eram se fechar , muito obrigado. HINO 17 

RIOGRANDENSE. Antes (…) vamos cantar os Parabéns pelo oitenta anos da Escola Sergipe. 18 

Parabéns Escola Sergipe.  Quando são vinte horas e trinta e cinco minutos eu dou por encerrada a 19 

sessão especial em homenagem aos oitenta anos da Escola Sergipe. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 20 

 21 

 22 

___________________________________                   ______________________________________ 23 

Ver. João Francisco Moraes Cardoso - PT                       Ver. Fabiano Pires – MDB 24 
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__________________________________                   _______________________________________ 26 

Ver. Rogério Goetz Munhoz – PSB                               Ver. Delmar Nunes – PDT 27 
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___________________________________       ________________________________________                            29 

Ver. Gelson Antunes – PDT                                         Ver. Juliano Soares - PT 30 
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___________________________________         ________________________________________    32 

Ver. Francisco Alexandre Morfan - MDB                     Verª. Daiane dos Reis Gonçalves – PDT 33 

                                                        34 

 35 

__________________________________ 36 

Ver.  Jorge Vidal Amaral - MDB 37 


