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MOÇÃO DE APLAUSOS N'OC /2019.
Apresentamos á Mesa, ouvido o Plenário e dispensadas ás formalidades
regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS, aos Munícipes e Autoridades de Santo
Expedito SP pelo Aniversario de 61 Anos de emancipação político administrativa a
ser comemorado no próximo dia 26 de Abril de 2019.
A Cidade de Santo Expedito antes de denominar-se assim, chamava-se "Vila
Ciampolino & Braga". Supõe-se que, devido ao grande número de nordestinos que
afluíram à região, e sendo Santo Expedito um dos Santos muito queridos no
nordeste brasileiro, tenham dado o nome do referido santo, aquela Vila.
Sendo Santo Expedito elevado a Distrito da cidade de Alfredo Marcondes, e com o
povo sempre ordeiro e trabalhador, continuou fazendo progredir aquele núcleo
populacional, agora com mais afinco e não menos amor. Em dez anos, aquele
conglomerado de casas cresceu, humanizou-se e deu condições de uma
existência razoável a sua gente, com abertura de novas escolas, atendimento
médico, orientação sanitária, sem contar outros inúmeros benefícios que chegaram
com a evolução socioeconômica.
Em 1.958 veio a tão almejada emancipação política. Santo Expedito foi elevado a
Município pela Lei n° 5.121, de 31 de dezembro de 1.958.
Atualmente a população de Santo Expedito esta estimada em mais de 3.000
pessoas e tem área territorial de 94, 465 Km 2, e abriga o Santuário de Santo
Expedito que hoje tem como Pároco o Padre Humberto Laércio Bastos de Souza,
que por nossa cidade já passou e hoje faz parte de nossa historia.
A Cidade de Santo Expedito festeja seu aniversario em conjunto com o dia do
Santo e promove eventos na semana de 19 a 26 de Abril dia esse da
Emancipação, e não podíamos deixar de parabenizar a toda a população e as
autoridades desta cidade acolhedora.
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Desta forma, desejamos a todos, os sinceros parabéns pelo aniversario e que
possamos testemunhar o crescimento e fortalecimento de Santo Expedito hoje e
sempre.
Que seja enviado copia da presente moção de Aplausos ao Prefeito Municipal,
Câmara de Vereadores e a Paróquia de Santo Expedito para conhecimento.
Sala das sessões, 16 de Abril 2019.

MARI UZA DE jFATIMA CERAZI ALVES
Vereadora

APROVADO--
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