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Eder Raunaimer Monfré

Eder nasceu em 1982, em São Caetano do Sul - SP e na adolescência se destacou
pela sede em aprender.

Em 2001 ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo atuando, inicialmente,
nos  projetos  socioeducativos  como  o  Proerd  e  Jovens  construindo  a  cidadania.  Sua
cooperação  como policial  educador  visava  preparar  crianças  e  adolescentes  para  fazerem
escolhas seguras e responsáveis na autocondução de suas vidas. Posteriormente, atuou no
serviço de inteligência e com isso, tornou-se cientista da computação, analista de sistemas,
matemático e atualmente graduando em Direito.

A soma de mais essas experiências profissionais e acadêmicas proporcionaram uma
nova profissão e missão: síndico profissional, onde o objetivo principal é facilitar a convivência
de forma que ela seja justa à comunidade.

Atuando em inúmeros condomínios da região leste de São Paulo, gerencia conflitos,
principalmente,  para  evitar  a  judicialização.  Rainier  atualmente  é  sindico  profissional  de  5
condomínios em São Paulo, a saber: Avanti Clube, Avanti Vida, Pq das Alamedas, Momento
Boulevard Club Gupiara e Lisse Residênce. Além do seu papel de gestor, concilia atividades
comunitárias, exemplo principal foi a criação do Bosque Escola Avanti Clube, onde escolas da
região podem desenvolver conhecimentos em botânica e biologia nas dependências do próprio
condomínio, (parceria público privada).

Eder também está a frente e organiza eventos condominiais para ações de assistência
social,  que  geram  doações  às  comunidades  mais  carentes,  tais  como  cestas  básicas,
brinquedos e itens de higiene.

Ex positis, são essas as razões que nos levam a propor a presente condecoração e
honraria ao eminente Eder Raunaimer Monfré, contando com o beneplácito apoio dos nobres
edis com assento no parlamento paulistano.
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