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MOÇÃO DE LOUVOR Nº 0182/2021, 

Apresentada em Sessão Ordinária de: 13 DE SETEMBRO DE 2021, 

Autoria:- Vereador WEVERSON DE OLIVEIRA ALCÂNTARA. 

 

 

A Câmara Municipal de Regente Feijó, Estado de São Paulo, 

legítima intérprete dos anseios dos filhos desta terra e mandatária 

do povo, desta feita, não poderia deixar de, em nome de seus 

representados e por unanimidade de seus membros, manifestar 

através desta Moção o seu contentamento e sua admiração ao 

Sr. JONATHAN MACHADO, bem como, a sua digníssima esposa Sra. 

CRISLAINE, e todos os demais envolvidos na sua recuperação, após 

o terrível acidente sofrido anteriormente em nosso município. 

 

Gostaríamos de registrar que tomamos conhecimento – através de 

inúmeros munícipes – que após ter sofrido um acidente gravíssimo, 

o mesmo jamais se deixou abater pelas dificuldades e 

adversidades. Pelo contrário, olhou adiante, não se deixou abater 

em momento algum, superou seus limites, e, agora vem tendo uma 

boa e merecida recuperação. 

 

E para galgar ainda maior justificativa para com o seu esforço e 

dedicação em busca do restabelecimento da sua plena saúde, o 

Sr. JONATHAN contou com o total apoio de sua esposa Sra. 

CRISLAINE que foi sua grande incentivadora que nunca mediu 

esforços nessa dura caminhada. 

 

Parabenizamos, portanto, publicamente o Ilustre munícipe Sr. 

JONATHAN MACHADO, na pessoa de quem buscamos estender 

esta simples, porém, merecida homenagem, e, a todos que 

contribuíram – direta ou indiretamente – para sua recuperação.  

 

Ante o exposto e atendidas as formalidades de praxe, 

respeitosamente, REQUEIRO que fique constando da ata desta 

Sessão Ordinária, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES louvando-se pela 
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coragem e determinação, desta feita, pelo empenho exteriorizado 

e pela mensagem de solidariedade transmitida a toda nossa 

comunidade. 

 

REQUEIRO AINDA que da presente MOÇÃO DE LOUVOR seja dada 

ciência aos homenageados expedindo-se, oportunamente, o 

competente ofício aos homenageados, consoante as razões 

expostas, ressaltando as sinceras saudações deste Legislativo 

regentense. 

 

 

Plenário “Pres. Gilberto Malacrida”, em 13 de Setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

Vereador WEVERSON DE OLIVEIRA ALCÂNTARA 


