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MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO Nº 027/2022 

DE 24/10/2022 

 

AUTORES VEREADORES: MARIO SILVA. 
 

EMENTA: MOÇÃO DE APLAUSOS E 

PARABENIZAÇÃO A CARLOS 

ZARATINI, REELEITO DEPUTADO 

FEDERAL NAS ELEIÇÕES GERAIS DE 

2022.  

CONSIDERANDO QUE:  

 

 No pleito realizado em todo o nosso país no dia 02 

de outubro de 2022, o Deputado Federal CARLOS ZARATTINI, 

se candidatou para a reeleição, sendo reeleito novamente 

para a 57ª Legislatura, 2023/2026, para o seu 5º mandato, 

conquistando em todo o estado de São Paulo, 104.701 votos;  

 

 CARLOS ZARATTINI, é merecedor da brilhante conquista 

e sempre atuando em favor do município de Santa Lúcia. 

  

 Esse grande deputado, que com apenas aproximadamente 

04 (quatro) 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 em Brasília, como no governo estadual, cobrando 

empenho para que saia com urgência essas emendas, para 

que sejam pagas;  

 

 Estimado Deputado e amigo CARLOS ZARATTINI, 

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 

destes vereadores e desta Casa de Leis, para com o nobre 

Deputado Federal CARLOS ZARATTINI, 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 

no Congresso Nacional.       

   

 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, ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal, 

CARLOS ZARATTINI, pela sua reeleição de Deputado Federal, 

nas Eleições de 2022.     
 

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

Outubro de 2022.  

 

 

 

MARIO SILVA 

VEREADOR 

 

    


