
 

MOÇÃO N.º 2, DE 2017 

Consigna votos de aplausos ao Pe. 
Francisco de Assis Felipe Santiago, ao 
senhor José Francisco Neto e demais 
responsáveis pela construção do salão 
anexo à Igreja Santa Rita. 

 

 Senhor Presidente, 

 

 Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 155, do Regimento Interno, que 
conste de ata dos trabalhos desta Casa a presente Moção de Aplausos ao Pe. Francisco de Assis 
Felipe Santiago, Pároco da Paróquia Santa Ana, e ao senhor José Francisco Neto pela 
construção do salão anexo à Igreja Santa Rita, no centro desta cidade, votos estes extensivos 
aos demais voluntários responsáveis pela realização desta obra.  

 Foram concluídas no último dia 6 de maio as obras de construção do salão anexo à 
Igreja Santa Rita. A obra possui mais de 800 m² de construção e é dotada de cozinha, banheiros, 
depósito e espaço para eventos. Além de bonito, o salão é funcional e adequado para eventos 
com a participação de grande número de pessoas.  

 Trata-se de grande conquista, não só da comunidade católica, mas da população em 
geral, porque no local serão realizados eventos abertos a pessoas de diferentes religiões ou 
credos, a exemplo da tradicional festa que acontece neste mês de maio e do encontro regional 
de folias de reis. Com efeito, esse prédio se destina a realização de atividades de natureza social, 
cultural e religiosa.  

 A obra, executada em apenas dois meses, foi uma iniciativa do pároco local, Padre 
Francisco de Assis Felipe Santiago, e a coordenação dos serviços foi feita por comissão, tendo 
à frente o senhor José Francisco Neto.  

 Além do eficiente trabalho do senhor José Francisco Neto, o empreendimento 
contou com o trabalho e colaboração de dezenas de voluntários e com recursos doados por 
pessoas físicas e empresas.    

  Há que se reconhecer o esforço e dedicação dessas pessoas em proporcionar à 
cidade um espaço de confraternização moderno e adequado.  

 Requeremos, por fim, que seja dado conhecimento desta moção de aplausos aos 
homenageados, com o pedido para que estes transmitam o teor destes votos aos demais    
congratulados.     

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2017. 

 

CLODOALDO JOSÉ BORGES 
Vereador  


