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MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO Nº 002/2021  

DE 15/02/2021    

 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.           

 

 EMENTA: MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO, ao Padre 

CESAR ALVES DOS SANTOS e equipe de Festa e Colaboradores 

em Homenagem ao dia de SANTA LUZIA, realizada em Santa 

Lúcia, em Dezembro próximo passado.   
 

 CONSIDERANDO QUE:        

 

Nos dias 05, 06, 12 e 13 de Dezembro de 2020,  do 

corrente ano foi realizado na Paróquia de Santa Luzia, 

sua tradicional quermesse anual,  em Comemoração   dos 

Festejos de Santa Luzia;  

A Festa, organizada pelos membros da igreja e di-

versos voluntários, que devido as restrições decorrente 

da COVID 19, a festa foi realizada pelo Sistema DRIVE TRU;  

Esta Moção expressa o reconhecimento e a admiração 

destes vereadores e desta Casa de Leis, para com cada 

membro da Comissão de Festas/2020 de Santa Luzia e a toda 

a comunidade pela grandiosa demonstração de amor e fé 

transmitida, pela belíssima quermesse realizada mesmo 

pelo Sistema DRIVE TRU, que proporcionou muita alegria 

a toda a comunidade. Certamente o sucesso deste evento 

só foi possível graças ao empenho e dedicação de cada um;  

Dessa forma é de inteira justiça que estes vereadores 

e essa Casa de Leis delibere manifestar o seu reco-

nhecimento público a estes competentes membros da Co-

missão de Festas de Santa Luzia/2021, belo grande êxito 

e brilhantismo na realização da quermesse.  
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 Diante do Exposto, GUILHERME, vereador investido em 

suas atribuições conferidas por Lei, REQUEIRO a mesa 

satisfeitas às formalidades regimentais e ouvido o douto 

Plenário para que enviada MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, a 

todos os membros da Comissão de Festas de Santa Lu-

zia/2020, pela realização da quermesse. REQUEIRO ainda 

que cópias desta Moção também sejam enviadas ao Pároco 

Padre CÉSAR ALVES DOS SANTOS, que coordenou com bri-

lhantismo dos os trabalhos, extensivo a todos os membros 

da paróquia e demais envolvidos.  

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 15 de 

Fevereiro de 2021. 
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