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MOÇÃO Nº. 006/2017

Considerando que o senhor Espedito Duarte Rodrigues, nascido no estado da
Paraíba, na cidade de Pombal, em 28 de novembro de 1938, filho de Hermenegildo
Rodrigues dos Santos e de Francisca Sérgia Duarte, no ano de 1964 decidiu partir de sua
terra natal em busca de boas oportunidades de trabalho, vindo para São Paulo, onde
trabalhou por três anos na Fábrica do Grupo Matarazzo. Sempre em busca de melhores
condições de vida, acabou mudando-se para a cidade de Diamantina/MG, onde trabalhou
como ambulante e, posteriormente decidindo pelo retorno a São Paulo.

Considerando que é morador do município de Roseira a mais de vinte anos, tendo
aqui se casado com a senhora Rute Moreira Duarte e tiveram dois filhos: Mateus e Eliseu.
Além disso, é também pai de: Rute de Almeida, Daniel Almeida Duarte, Jonatas Bitencourt
Duarte e de Noêmia Almeida Duarte, que veio a falecer ainda jovem.

Considerando que teve uma vida politicamente expressiva em Roseira onde após
residir por seis meses no município veio a ser convidado a se candidatar a vereador, obtendo
47 votos e posteriormente na segunda vez, obteve 75 votos. Foi fundador e Presidente do
PL no município, vindo a ser eleito vereador para a 10ª Legislatura (01/01/2005 à
31/12/2008) com 200 votos sendo eleito presidente da Câmara para atuar no período de
01/01/207 a 31/12/2008. Foi reeleito para a 11ª Legislatura (01/01/2009 à 31/12/2012) com
180 votos. Em ambas as oportunidades que foi eleito contou com o apoio da Igreja do
Evangelho Quadrangular. Foi ainda Presidente do PSC e do Rotary Club de Roseira.

Considerando que possuía muitos amigos em nosso município, pois tratava-se de um
homem com grande coração que sempre procurou ajudar o próximo, e que sua partida deixa
uma lacuna preenchida pela saudades de seus familiares e amigos.
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Por todos os considerandos mencionados, apresentamos a Mesa, Moção de pesar pelo
falecimento do senhor Espedito Duarte Rodrigues, ocorrido no dia 03 de outubro de 2017.

Que Deus abençõe e conforte a Família.

Esta casa associa-se, sensibilizada, à Família enlutada.

Que deste se dê conhecimento a Família.

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de outubro de 2017.

Vereador José Altair da Silva Rangel
Autor da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador João Vilaça Guimarães

Vereador Joel Polydoro

Vereador Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque
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MOÇÃO Nº. 007/2017
Considerando que no dia 01 de dezembro de 2017, a Rádio Comunitária Sant'Ana FM,
operada pela Associação de Comunicação e Cultura Sant'Ana, autorizada pela Portaria Nº 676 de
18 de novembro de 2001 do Ministério das Comunicações estará completando 15 (quinze) anos
de relevantes serviços prestados a comunidade roseirense.
Considerando que a Rádio Comunitária Sant'Ana FM se constitui na pioneira e única rádio
de nossa comunidade.
Considerando que a Rádio Comunitária Sant'Ana FM transmite as sessões de Câmara
Municipal os seus ouvintes, como prestação de serviços de interesse público.
Considerando que a Rádio Comunitária Sant'Ana FM tem espaço aberto para a participação
popular para divulgação de eventos, comunicados de utilidade pública e prestação de serviço,
colaborando para o bem estar da população e entretenimento.
Considerando que a Rádio Comunitária Sant'Ana FM, com o apoio de segmentos da
comunidade, vem melhorando a qualidade da sua transmissão, com a substituição de equipamentos
e adoção de ferramentas digitais e operacionais, sendo transmitida pela internet para todo o mundo,
promovendo e divulgando o município de Roseira.
Pelos considerandos apresentamos moção de parabenização a Associação de Comunicação
e Cultura Sant'Ana pelos quinze anos de serviços prestados a comunidade através da Rádio
Comunitária Sant'Ana FM.

Plenário Vereador João Caltabiano, 27 de novembro de 2017

Vereador José Altair da Silva Rangel
Autor da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Joel Polydoro

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira
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