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Assunto:     Moção de Aplausos e Congratulações à senhora Lúcia Sobral Félix 

   
Nobre Presidente 
Colenda Câmara,  

 
 

Nesta oportunidade apresento Moção de Aplausos e 
Congratulações à senhora Lúcia Sobral Félix, pela sua trajetória de vida, toda 
voltada para seu compromisso com a família, trabalho e ajuda solidária à 
comunidade de Novais, sempre pautada em admiráveis valores éticos, morais e 
sociais.  

 
Nascida na cidade de Umuarama, Paraná, dona Lúcia 

conheceu seu esposo o senhor Manoel Rodrigues dos Santos aos 19 anos de 
idade, com quem se casou e teve cinco filhos, doze netos e quatro bisnetos. 

  
Trabalhando na safra de algodão no Paraná, dona Lúcia e 

seu esposo, começaram a vir para Novais ainda muitos novos, na época da 
entressafra, onde trabalhavam na colheita de laranjas, colhendo 
aproximadamente 180 caixas de laranjas por dia, recebendo o título de Rainha da 
Laranja, o qual ostenta com muito orgulho. 

 
Aos 22 anos, dona Lúcia adoeceu passando dois anos 

acamada, época em que mudou-se para a cidade de Novais, onde teve uma 
ótima recuperação e retornou a colheita onde laborou por mais 17 anos. 

 
Posteriormente seguiu trabalhando, agora tirando retratos, o 

que devido ao seu enorme talento lhe rendeu o apelido de Lúcia Retratista. 
 
Há alguns aos atrás, dona Lúcia teve uma suspeita de câncer, 

tendo buscado tratamento junto ao Hospital de Câncer de Barretos. Entretanto 
apesar da angustia o diagnóstico foi negativo, o que não impediu o seu 
envolvimento no Projeto para arrecadação de fundos para o Hospital, onde seu 
empenho lhe rendeu mais um título, o de Rainha das Latinhas. 

 
Hoje dona Lúcia Retratista, desenvolve um trabalho de ajuda 

à Casa de Acolhida Vovô Antônio, uma pousada que acolhe a abriga pacientes do 



Hospital de Câncer de Barretos, e pede aos seus filhos e netos que jamais 
deixem de ajudar esta Casa. 

 
Contudo, como representante do Povo de Novais, expresso o 

anseio e o compromisso de agraciar esta mulher forte, de conduta ilibada, que em 
muito contribui para o crescimento de seu núcleo familiar, sendo um exemplo de 
solidariedade, com esta Moção de Aplausos e Congratulações, destacando a 
importância de sua dedicação junto ao nosso município. 

 
Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação do 

presente nos termos regimentais. 
 

   Câmara Municipal de Novais-SP, 04 de agosto de 2017. 
 
    
 
 

Ezequiel Correa de Araújo 
            Vereador 

 


