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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 01/2015, de 02 de março de 2015 

REF: CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO ROSEIRENSE. 

 

A Mesa da Câmara Municipal de Roseira, usando de suas atribuições legais, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou, e ela promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 

Art. 1º  Fica concedido ao senhor Raul ArditoLerário, o título de cidadão roseirense. 

 

Art. 2º O respectivo títuloserá entregue em sessão solene, especialmente para esse fim 

convocada. 

 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto, correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de março de 2015. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor do Projeto 
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JUSTIFICATIVA 

 

Raul ArditoLerário pertence a uma família que sempre acreditou e contribuiu para o 

desenvolvimento de Roseira. Seu tio, sr.Savério Mario Ardito, que concedeu a honra de 

emprestar seu nome para uma de nossas avenidas, juntamente com seu avô, o italiano 

VitoArdito, foram pioneiros do cultivo de arroz no município.  

 Além do legado agrícola, a família Ardito deixou um estigma de grande amante e 

patrocinadora do futebol roseirense. Na fazenda Santa Helena, havia um campo de futebol onde 

promovia campeonatos, possuindo inclusive um time que representava a empresa na região. 

Aliás, a “Fazenda Santa Helena”, marca forte que atravessa gerações, teve seu nome escolhido 

pelo sr.Savério. 

 Assim como seus antepassados, o sr. Raul ArditoLerário, também está construindo sua 

história em Roseira: empresário do ramo imobiliário e minerador, gera empregos e riqueza para 

o município, acreditando na prosperidade de nossa terra! 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de março de 2015. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor do Projeto 

 


