
 

 

Câmara Municipal de Roseira 
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

MOÇÃO Nº. 78/10 

                        Considerando que é dever do Vereador enaltecer, destacar e reconhecer 

publicamente, organizações e pessoas que contribuem sobremaneira com o bem estar da População 

Roseirense.  

                         Considerando que, no ultimo dia 1º de Dezembro de 2010, a Rádio Comunitária 

Sant’Ana FM, 104.9, juridicamente denominada Associação Comunitária de Comunicação e 

Cultura Sant’Ana – Rádio Comunitária Sant’Ana, idealizada e concretizada depois de muita luta e 

perseverança, pelo Padre Nelson Ferreira Lopes, com o apoio de auxiliares e colaboradores. 

                        Considerando que, a Rádio Comunitária Sant’Ana FM, 104.9, criada em 1º de 

Dezembro de 2002, operada por voluntários de boa vontade de nossa comunidade, ao longo da sua 

existência, tem prestado relevantes serviços para a População Roseirense, levando através da sua 

programação, informação, cidadania, entretenimento, fé, esperança, prestação de serviços, 

promovendo e fortalecendo o sentimento comunitário de nossa gente, além da participação de 

comerciantes, empresários, prestadores de serviços e outros, através do apoio cultural, que permite a 

Direção da Rádio Comunitária, satisfazer seus compromissos operacionais, manutenção e 

substituição de equipamentos técnicos, ainda que aquém de suas necessidades orçamentárias. 

                        Considerando que a mais recente conquista da nossa Rádio Comunitária Sant’Ana 

FM, é a transmissão da sua programação pela rede mundial de computadores, Internet, que permite 

a qualquer cidadão, sintonizá-la em qualquer ponto do mundo, divulgando o nome de Roseira e 

permitindo aos Roseirenses espalhados pelo mundo, matar as saudades da sua terra natal. 

                        Considerando que, a Rádio Comunitária Sant’Ana FM, tem permitido ao cidadão 

Roseirense, acompanhar os trabalhos desta Casa de Leis, através da transmissão das Sessões da 

Câmara Municipal.  

                         Pelas considerações mencionadas, apresento Moção de Parabenização, a todos os 

voluntários e ouvintes da Rádio Comunitária Sant’Ana FM, na pessoa do seu Diretor – Presidente, 

PE José Ferreira, que substituindo o PE Nelson na Paróquia de Roseira, deu continuidade ao projeto 

de comunicação comunitária, pelos relevantes serviços prestados a População de Roseira, para 

satisfação de todos aqueles que estão engajados nesse trabalho comunitário de comunicação, 

operando, fazendo a locução, a manutenção, ou, ouvindo a sua programação, tratando-se de uma 

iniciativa inédita na história de Roseira.    

                         Que se dê conhecimento por escrito, a Vossa Reverendíssima PE Nelson Ferreira 

Lopes, Pároco de Potim, ao ILMO SR Diretor do Jornal “O APARECIDA”, ao ILMO SR Diretor 

do Departamento de Jornalismo da Rádio Aparecida, ao ILMO SR Diretor do Jornal “Tranca e 
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Gamela”, para conhecimento público.    

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 06 de Dezembro de 2010. 

 

Vereador Edson Chagas Rodrigues 

              Líder do PMDB - Autor da Moção  

 

 

 

Vereador José Augusto Coelho Pereira  

 

Vereador Francisco de Assis Moura Vieira 

 

 

Vereador Espedito Duarte Rodrigues 

 

 

Vereador João Vilaça Guimarães 

 

 

Vereador José Roberto da Palma                                                            Vereador Claudinei Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


