
 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 36  / 2017 

 
 

“Concede Título de Cidadão Rio-verdense à pessoa que menciona” 
 
 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO APROVA: 
 
 
Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Rio-verdense ao Senhor Eder 

Gean Silva (Magrão), em razão dos relevantes serviços 
prestados à comunidade rio-verdense. 

 
Art. 2º - Fica a critério da mesa diretora a data de entrega do título. 
 
Art. 3º - Revogadas disposições em contrário, esse decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, 
ESTADO DE GOIÁS, aos 14 dias do mês de agosto de 2017. 
 
 
 
 

Andresa Martins 
Vereadora – PP 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Eder Gean Silva, mais conhecido como (Magrão), 
nasceu em São Paulo aos dias 23/11/1976, filho de Eunice 
Pereira da Silva e José Genival da Silva, casado e pai de um filho. 

Eder saiu da cidade de Santo André aos 11 anos de 
idade, e veio para Quirinópolis-Goiás, aos 13 anos de idade 
iniciou seu trabalho na Rádio Alvorada como sonoplasta, por um 
período de doze meses, após esse período já iniciou na mesma 
como locutor. 

No ano de 1.995 veio para Rio Verde-Goiás tentar 
uma nova trajetória para sua carreira como radialista, iniciou-se 
na nossa cidade na Rádio Morada do Sol, e mais adiante passou a 
trabalhar na Rádio Sudoeste que atualmente é a Rádio Líder, 
onde trabalhou por uns 15 anos. 

Com seu talento e dedicação cativou os ouvintes com 
seu programa com muita animação, muito fôlego, alegria e 
talento, é mesmo um verdadeiro dom, com sua voz de 
tonalidade ímpar, são belas mensagens e recados transmitidos, 
sempre seguindo a regra dos bons locutores. 

Um exemplo de ser humano que mesmo diante das 
inúmeras dificuldades encontradas ao longo da sua trajetória 
não desistiu, foi à luta com perseverança e honestidade. 

E por mérito, hoje você é sócio proprietário da Rádio 
Clube Fm em nossa cidade. 
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Todos nos somos gratos pelos inúmeros benefícios 
que sempre trouxe para nossa cidade, sempre ajudando a todos 
que necessita levando alegria à casa de cada morador, são gestos 
assim de amor que nos faz perceber quanto uma pessoa é 
excepcional na sua forma de agir e de ser. 

Parabéns pelo seu trabalho, obrigada por nos premiar 
com sua voz talentosa, a você toda a nossa gratidão. 

 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, 
ESTADO DE GOIÁS, aos 14 dias do mês de agosto de 2017. 
 
 
 
 

Andresa Martins 
Vereadora – PP 
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