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Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, nos termos do inciso XVI do art. 173 do
Regimento Interno, seja enviada Moção de Agradecimento à servidora deste Poder
Legislativo, LÍGIDA DOS SANTOS, pela excelência no trabalho dedicado junto à
Secretaria de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, principalmente durante as 10ª e
11ª Legislaturas, especialmente à atualização e reorganização de todo acervo e
patrimônio da Assembleia Legislativa.
A Moção deverá ser encaminhada com os seguintes termos:
"A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, unânime na interpretação
e manifestação da expressão de reconhecimento, encaminha Moção de
Agradecimento à servidora deste Poder Legislativo, LÍGIDA DOS SANTOS, pela
excelência no trabalho dedicado junto à Secretaria de Infraestrutura da Assembleia
Legislativa, principalmente durante as 10ª e 11ª Legislaturas, especialmente à
atualização e reorganização de todo o acervo e patrimônio da Assembleia Legislativa.
Lígida dos Santos é servidora desta Casa de Leis desde 1985, graduada em Educação
Artística com Habilitação em Desenho, pela Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, e também em Jornalismo, com diversos cursos extracurriculares em sua formação,
dentre eles salientamos o de Marketing Político, Formação Política, Aperfeiçoamento
em Propaganda Eleitoral, Redação Comercial e Oficial e Técnicas Legislativas, como
também é autora do livro "Marketing Pessoal e Sucesso Profissional", publicado pela
Editora UCDB.
Iniciou seu trabalho no Legislativo Estadual no cargo de Técnico Parlamentar,
seguindo ao Assessoramento Político, de Marketing Política e Estratégia de Marketing
Eleitoral, até administrativamente colaborando em diversos setores.
Profissional capacitada, prestativa e pró-ativa, a servidora teve sua dedicação
evidenciada ainda mais quando, indicada pela 1ª Secretaria e pelo Secretário de
Infraestrutura, Luiz Ferreira da Silva, assumiu a responsabilidade em "cuidar" de um
dos setores vinculados à então Diretoria Geral de Administração de Serviços,
Patrimônio e Material, destacando-se em gerenciar a organização e funcionalidade do
setor de Patrimônio.
Assim, realizou um trabalho minucioso de catalogação de todo o acervo do Poder
Legislativo, para que todo o patrimônio da Assembleia Legislativa fosse atualizado e
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registrado em sistema próprio informatizado - Sistema SIGA, permitindo inclusive que
os bens inservíveis ou em desuso fossem doados ou descartados legalmente,
seguindo os novos padrões que atendem à legislação em vigor quanto à Transparência
Pública.
A servidora recebeu o benefício da aposentadoria em 2017, entretanto, continuou
trabalhando e contribuindo para finalizar o projeto que havia começado durante a 10ª
Legislatura.
Diante do exposto, conclamamos os nobres Pares desta Casa de Leis na aprovação
desta Moção de Agradecimento, pelo mérito do trabalho desta servidora, proposto e
executado com total dedicação, esmero e êxito total, pelo exemplo que deixa como
servidora e colega de trabalho, e considerando a grande relevância de sua contribuição
ao Poder Legislativo Estadual, que hoje conta com a catalogação completa e
atualizada de seu patrimônio efetivo."
Plenário Deputado Júlio Maia, 17 de dezembro de 2019.
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