MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 096/2018,
Apresentada em Sessão Ordinária: 18/06/2018,
Autoria:- PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
CONSIDERANDOo completo e total sucesso doevento
denominado “A mais Bela Voz Estudantil”, realizado nesta
querida Regente Feijó-SP nos dias 06, 07 e 08, de Junho pp;
CONSIDERANDO QUE a mesma é composta por vários jovens e
adolescentes, aliás,de diferentes denominações e tem como
objetivo a integração dos Jovens com a música;
CONSIDERANDO QUEa importância desta iniciativa e,
principalmente, o brilhantismo do aludido evento que repercutiu
em nível regional, divulgando o nome de nossa querida Regente
Feijó nos quatro cantos do Brasil;
CONSIDERANDO QUE em momento algum poderíamos deixar de
louvar o brilhantismo da equipe técnica da Prefeitura Municipal
(responsável pelo sucesso do aludido evento), dentre eles
podemos destacar a atuação firme e consistente do nosso DD.
Secretário da Divisão Municipal de Cultura: Prof. José Brito de
Souza e dos nossos queridos assessores: Gisele Lopes Rabelo e
Renato Batista. Merecendo,também, destaque a atuação firme
do nosso querido MARCÍLIO CARVALHO (responsável pela
condução do evento) que contou, inclusive, com a presença do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal Marco Rocha e da nossa Ilustre
Secretária Solange Brocca;
CONSIDERANDOQUE o dever deste Poder Legislativo é incentivar
e render-se diante destas ocorrências, reconhecendo-se o
brilhantismo destes ilustres munícipes que sempre buscaram o

bem-estar de nossos munícipes, ao mesmo tempo, que estão
incentivando, efetivamente, a prática saudável da religiosidade.
REQUEIRO, nos termos do artigo 228, parágrafo 1º, inciso V, do
Regimento Interno, após ouvido o Douto Plenário desta Casa,
que seja constada em ata a presente MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES a ser ofertada a todos os participantes e em
especial aos participantes, idealizadores e apoiadores do
aludido evento, bem como, aos membros da Prefeitura
Municipal pelo carinho e apoio incondicional.
REQUEIRO AINDA que do presente expediente seja dado ciência
a todos os homenageados externando os sinceros cumprimentos
deste Legislativo Regentense.
Plenário “Pres. Gilberto Malacrida”, em 18 de Junho de 2018.
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