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Moção de Aplausos n° 06 /2013
Senhores Vereadores,
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Sr. Eustáquio Torres Duarte, foi agraciado pela Comarca de Santa Bárbara
com a medalha Desembargador Hélio Costa.
A condecoração destina-se a agraciar aqueles que venham prestando ou tenham
prestado serviços ao Poder Judiciário local.
Gostaria de parabenizar-lo pela homenagem recebida em retribuição
relevantes serviços prestados como conciliador no Juizado de Conciliação.
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Sr. Eustáquio nasceu em 30 de Abril de 1946, em São Gonçalo do Rio Abaixo,
então distrito de Santa Bárbara. O mais velho de cinco irmãos, filho de Alípio Duarte de
Morais e Raimunda Rosalina Duarte, que morreu prematuramente por problemas
cardíacos, deixando - os órfãos. Sr. Eustáquio então com onze anos e junto com seus
irmãos passa a residir na casa do avô paterno. Aluno aplicado e inteligente conclui o
ensino primário e ao completar maior idade deixa a casa do seu avô, para traçar seu
próprio caminho. Em 1968 vai para São Paulo onde trabalha em diversas empresas.
Depois de 10 anos retoma à terra natal e em 1979 casa-se com Rosalina Ribeiro Duarte,
com quem tem 5 Filhos: Fabiana, Alexandre, Tiago, Patricia e Cláudio. Aposentado por
invalides tem agora o seu tempo livre e dedica-se ao voluntario. Pessoa discreta, solícita
e afável, totalmente dedicado á família e á sua comunidade, tem, em 22 de abril de
2002, seu nome lembrado pela Meritíssima Juíza Maria de Lourdes Fontane Vilarinho,
da Comarca de Santa Bárbara, que o nomeia Juiz de paz do município de São Gonçalo
do Rio Abaixo. Atualmente é também Titular do Juizado de Conciliação de São
Gonçalo do Rio Abaixo, indicado pela mesma Juíza. Ali os sãogonçalense encontram
além das orientações de um Juiz a acolhida de um amigo.
Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas às formalidades regimentais,
Requeiro que fique constado na ata desta Sessão Legislativa, Moção de Aplausos ao
Sr. Eustáquio Torres Duarte, que deverá ser entregue em data a ser combinada com o
homenageado.
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Sala das Sessões, em 04 de Novembro de 2013.
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31-3833-5202
31-3833-5149
R. Henriqueta Rubim, 280 - Niterói
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