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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Franca - SP. 

 

Despacho 

Encaminhe-se. 

Sala das Sessões, 

Em _____/_____/_____. 

_________________________ 

Presidente 

 

 

MOÇÃO DE APLAUSOS Nᵒ    /2021 

  

O vereador que o presente subscreve vem, nos termos 

regimentais desta Casa de Leis, apresentar a Vossa Excelência e à 

CONSIDERAÇÃO dos Nobres Pares a presente MOÇÃO DE APLAUSOS à Rádio 

Franca do Imperador, na pessoa dos seus diretores e colaboradores, em 

comemoração, ainda este ano, dos seus cinquenta anos de existência e 

atividades prestadas na cidade de Franca. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 A Rádio Franca do Imperador deu início a suas transmissões 

em 15 de novembro de 1971, com os mais modernos equipamentos da época, 

em Franca (SP).  

 

Em 2007, o transmissor da Imperador passou a ser digital e 

a potência da rádio passou a ser de 10 mil watts, chegando a 200 

cidades em um raio de 140 km da alta mogiana e do sul de Minas Gerais. 

É muito mais gente sintonizada na gente!  

 

Hoje, com uma linguagem próxima ao ouvinte, nossos 

comunicadores resgatam a cultura do campo com os clássicos da música 

sertaneja raiz, as canções que marcaram época nos bailes de flashback, 

a trilha sonora das novelas, séries e dos filmes, além das músicas que 

estão em destaque nas paradas de sucesso.  
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Padre Marcelo Rossi é uma das nossas atrações. A Rádio 

Imperador transmite seu tradicional programa de segunda à sábado, ao 

vivo, há mais de 20 anos.   

 

Ao longo de sua história, a Rádio Imperador construiu uma 

relação de credibilidade com seus ouvintes. Aqui a notícia sempre está 

em evidência. Com uma equipe qualificada, pronta para deixar o ouvinte 

bem informado do que acontece no seu bairro, na cidade, na região e 

no país. O que modifica a sua vida é notícia aqui. E se deu na Rádio 

Imperador, você pode confiar! Da tradição à inovação, a Imperador 

cumpre seu papel, há 50 anos. 

 

Solicita-se ainda, que seja encaminhada cópia desta moção 

ao Sr. Agostinho Galgani e a toda família Galgani, na Rua Monsenhor 

Rosa, 1561 - Centro, Franca – SP. 

 

   Câmara Municipal de Franca, 

07 de julho de 2021. 

 

 

 

 


