
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 

Estado de São Paulo 

 
 
 

Rua Bento de Abreu, 460 – Centro - Fone-Fax: (16) 3396-1266 

 Santa Lúcia – SP – CEP 14825-000 
E-mail: secretaria@camarasantalucia.sp.gov.br  

 Visite Nosso Site: www.camarasantalucia.sp.gov.br  

 

MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO Nº 025/2022 

DE 24/10/2022 

 

AUTOR VEREADOR: MARIO SILVA. 
 

EMENTA: MOÇÃO DE APLAUSOS E 

PARABENIZAÇÃO A MARCIA LIA, 

REELEITA DEPUTADA ESTADUAL NAS 

ELEIÇÕES GERAIS DE 2022.  

CONSIDERANDO QUE:  

 

 No pleito realizado em todo o nosso país no dia 02 

de outubro de 2022, a Deputada Estadual MARCIA LIA, se 

candidatou para a reeleição, sendo reeleita novamente 

para a 19ª Legislatura, 2023/2026, conquistando em todo 

o estado de São Paulo, 108.587 votos, sendo que em Santa 

Lúcia obteve 358 votos; 

   

 MARCIA LIA, é merecedora da brilhante conquista e 

sempre atuando em favor do município de Santa Lúcia; 

 

 Essa grande deputada, que com apenas praticamente 02 

(dois) mandatos, mostrou trabalho de verdade, mostrou 

companheirismo e responsabilidade, sempre apresentando 

emendas em favor de Santa Lúcia, sendo que além de emendas, 

ele sempre esteve atento a ajudar nosso município junto 

ao governo estadual, cobrando empenho para que saia com 

urgência essas emendas, para que sejam pagas;  

 

 Estimada Deputada e amiga de Santa Lúcia MARCIA LIA, 

acompanhar a sua trajetória é muito gratificante, tendo 

Vossa Excelência, atuando frente a diversos setores de 

nosso município, incansavelmente sempre buscando 

parcerias, não tendo medido esforços as necessidades 

Santa-lucienses e garantindo importantes conquistas para 

nosso município;  
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 Esta Moção expressa o reconhecimento e a admiração 

deste vereador e desta Casa de Leis, para com a nobre 

Deputada Estadual MARCIA LIA, pela dedicação, respeito 

e apreço que tem pela população Santa-luciense, sempre 

atendendo as demandas que o nosso município necessita. 

Parabéns pelo desempenho e dedicação ao seu mandato, e 

é muito bom saber que estamos bem representados na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.       

   

 Diante do Exposto, MARIO SILVA, vereador investido 

em suas atribuições conferidas por Lei, REQUER a mesa 

satisfeitas às formalidades regimentais e ouvido o douto 

Plenário para que enviada MOÇÃO DE APLAUSOS e 

PARABENIZAÇÃO, a Excelentíssima Senhora Deputada 

Estadual MARCIA LIA, pela sua reeleição de Deputada 

Estadual, nas Eleições de 2022.     
 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 24 de 

Outubro de 2022.  

 

 

 

MARIO SILVA 

VEREADOR 

 

 

    


