
PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 

INDICAÇÃO N°067_/2018 

AUTOR: Ver.Silvio Tolfo Tondo - PP 

Indica ao Poder Legislativo a 
concessão do Título de Cidadão 
Caçapavano ao Senhor Manoel Luis 
Ferreira da Silva 

Senhor Presidente: 

Senhores Vereadores: 

O Vereador abaixo firmado, membro efetivo desta Colenda 
Casa das Leis após tramitação, e, em conformidade com o que determina o Regimento 
Interno. 

Indica ao Poder Legislativo Municipal concessão do Título de Cidadão 
Caçapavano ao Senhor Manoel Luis Ferreira da Silva. 

JUSTIFICATIVA: 

Justifica-se a presente matéria, em virtude do desenvolvido no 
Municipio de seus serviços prestados no desenvolvimento social e econômico a nossa 
comunidade. 

À apreciação dos Nobres Pares. 

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, 04 de 
setembro de 2018. 
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CURRÍCULO 

Manoel Luis Ferreira da Silva, nasceu no ano de 1956, no interior de Santo 
Antonio da Patrulha, filho de uma família de oito irmãos e de pais agricultores. Aos 
nove anos foi trabalhar em uma fazenda no município de Osório, onde concluiu o 1" 
grau; mais tarde, aos doze anos já estava trabalhando como balconista seu 1° emprego 
em um pequeno armazém ás margens da Lagoa dos Barros. 

Após 2 anos no emprego, recebeu um com convite, aos quatorze anos veio 
trabalhar como vendedor de cachorro quente na cidade de Canoas (RS ). Assim que 
atingiu a maioridade, foi trabalhar em uma grande empresa da mesma cidade, passaram 
seis anos no emprego e trocou de trabalho novamente para trabalhar em outra empresa 
na cidade de Porto Alegre. 

No mês de maio de 1981, casou-se com Maria Miguelina Machado Silva, 
também natural de Santo Antonio da Patrulha; desta união tem dois filhos Pryscila 
Machado Bhorer e Guilierme Machado Silva e o neto Miguel Machado Bhorer, 
completando este ano 37 anos de casados; por ironia do destino no mesmo mês de maio, 
recebeu um convite para vir trabalhar em Caçapava do Sul. Antes mesmo da mudança já 
havia adquirido 50% de uma loja de acessórios de caminhão de um amigo, localizada na 
BR 392, no Posto da Fonte. 

Em 19 de junho, chegaram em Caçapava do Sul, para trabalharem na sua 
primeira empresa. Em 1982, abriram outra loja junto ao Posto Planalto ( hoje Posto 
Pion), na localidade de São Rafael. Já próximo ao final do ano transferiram a loja 
para o pátio do Posto Gigantinho, a partir daí, resolveram vir trabalhar na sede do 
município, pois tinha surgido um convite para abrir uma empresa de sorvetes. 

Por coincidência, em 1984 abriram a primeira empresa de sorvetes e veio junto a 
primeira filha, Pryscila hoje casada com Ramiro dos Santos Bhorer que desta união 
nasceu o neto Miguel Machado Bhorer. Em 1986 abriram a segunda empresa de 
sorvetes, em 1990 adquiriram o primeiro imóvel na rua Benjamin Constant para 
trabalhar em sala própria. Em 1992 abriram o primeiro Buffet de sorvete na loja que 
marcou época com o nome de Mig Mel (durante 15 anos). 

Novamente, em 1998, outra coincidência, diversificamos de atividade e nasceu 
nosso segundo filho, Guilierme Machado Silva, quando começaram o empreendimento 
trabalhando com mármores e granitos (l  loja), MANLIS (Manoel Luis); no ano 
de 2012 compraram uma área onde foi construída o pavilhão da terceira fábrica. Esta 
nova sede está localizada na Avenida Presidente Kennedy, em frente ao Posto 
Pampeano, com previsão de conclusão desta obra em 2019. E para um futuro próximo 
temos a previsão de outro grande investimento em Caçapava do Sul, onde pretendemos 
continuarmos investindo e residindo, se Deus quiser. 

Manoel Luis Ferreira da Silva, também sempre auxilia os clubes e entidades 
sociais de nosso município pensando no bem estar de nossa população 
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Minha trajetória 

Nasci no ano de 1956, no interior de Santo Antônio da Patrulha, filho de uma família de oito 

irmãos e de pai e mãe agricultores. Aos nove anos fui trabalhar em uma fazenda no município 

de Osório, onde concluí o 12 grau; mais tarde, aos doze anos já estava trabalhando como 

balconista (meu 19  emprego) em um pequeno armazém às margens da Lagoa dos Barros. 

Após 2 anos no emprego, recebi um convite, já com quatorze anos, para vir trabalhar como 

vendedor de cachorro quente na cidade de Canoas. Assim que atingi a maioridade, fui 

trabalhar em uma grande empresa na mesma cidade; passaram-se seis anos no emprego e 

troquei de trabalho novamente, fui trabalhar em outra grande empresa, desta vez em Porto 

Alegre. 

No mês de maio de 1981 casei com Migue, com quem vivo até hoje e que também é de 

Santo Antônio; por ironia do destino no mesmo mês de maio recebi um convite para vir 

trabalhar em Caçapava do Sul. Mas como sair de uma grande empresa onde recebia um ótimo 

salário pra vir trabalhar em Caçapava? Para alguns amigos era apenas uma questão de tempo 

e retornaria ao antigo trabalho. Porém, antes da mudança, havia comprado 50% de uma loja 

de acessórios de caminhão de um amigo, localizado na Br 392 no Posto da Fonte. 

Em 19 de junho, chegamos em Caçapava do Sul para trabalharmos na nossa primeira 

empresa. No ano seguinte, abrimos outra loja junto ao Posto Planalto (hoje posto Pilon), em 

São Rafael. Já no próximo ano transferimos a loja para o pátio do Posto Gigantinho, a partir 

daí, resolvemos vir trabalhar na cidade, pois surgiu um convite de uma empresa de sorvete 

para abrirmos uma sorveteria. 

Por coincidência, no ano de 1984 abrimos a primeira loja de sorvete e junto veio a primeira 

filha, a Pryscila. Tudo deu certo e em 1986 abrimos a segunda loja de sorvete, mas só em 1990 

compramos o primeiro imóvel na rua Benjamin Constant para trabalhar em sala própria. Em 

1992 abrimos o primeiro Buffet de sorvete na loja que marcou época com o nome de Mig Mel. 

Novamente, em 1998, outra coincidência, diversificamos de atividade e nasceu nosso 

segundo filho, o Guillerme. Começamos a trabalhar com mármores e granitos (1 2  loja), Manlis 

(Manoel Luis); foi um sucesso e novamente no ano de 2012 compramos uma área onde 

construímos um pavilhão para a terceira fábrica e estamos construindo outro prédio para mais 

02 lojas térreo, 01 apartamento e mais 04 salas para escritório, sehdo 03 delas para uso da 

própria empresa. Esta nova sede fica em frente o Posto Pampeano na entrada da cidade; esta 

obra tem previsão de conclusão para 2019. Depois de concluída já temos previsão para 2022 

iniciarmos outro grande empreendimento novamente em Caçapava do Sul, se Deus quiser. 

A Manlis tem filial a 1j1an6ia cidade de$oSepéttanvs-naciddej1e Lavras do Sul. 

Manoel Luis FeFreira da Silva 


