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MOÇÃO DE LOUVOR Nº 088/2021, 
Apresentada em Sessão Ordinária de: 03 de Maio de 2021, 

Autoria:- Vereador ILCEMIR SCARABELLI. 
 
 
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 a 
Sra.  DIRCE LOZANI FERREIRA REIS, bem como, a todos os demais 
munícipes (voluntários e colaboradores) que se prontificaram a 
fazer parte desse belíssimo trabalho denominado “Projeto 
Marmita Solidária”, que desenvolve junto a pessoas necessitadas 
e em especial aos moradores de rua de nosso Município. 
 
 
Gostaríamos de registrar que tomamos conhecimento – através 
de inúmeros munícipes – que o projeto é um total e completo 
sucesso, tanto que dezenas de pessoas já foram amparadas, 
sempre sob os olhares atentos dos nobres companheiros. 
 
 
E para galgar ainda maior justificativa para o belíssimo projeto 
está o fato de que o mesmo fora executado em prol de diversos 
moradores de rua da nossa querida Regente Feijó, aliás, todos 
carentes dentre as quais, por certo, jamais esquecerão dos 
agradáveis momentos que foram proporcionados naquele 
momento, que contou com o esforço incomum de todos os 
envolvidos no projeto, além é claro, de outras pessoas da 
comunidade que fizeram sua doação para que tudo ocorresse 
dentro da mais absoluta normalidade (assim como de fato 
ocorreu). 
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Cumpre, ainda, registrar que inclusive esses brilhantes munícipes 
ainda distribuíram marmitas para saciar a fome de inúmeras 
famílias carentes da nossa comunidade. E tudo isto sem visar 
qualquer tipo de lucro ou proveito próprio. Muito pelo contrário, 
mantiveram-se no anonimato atuando, tão somente, visando a 
satisfação pessoal de ajudar ao próximo. 
 
 
Parabenizamos, portanto, publicamente referida Sra. DIRCE 
LOZANI FERREIRA REIS, na pessoa de quem buscamos estender 
esta simples, porém, merecida homenagem a todos os 
voluntários, organizadores e colaboradores que contribuíram – 
direta ou indiretamente – para que esse projeto viesse a se 
realizar.  
 
 
Ante o exposto e atendidas as formalidades de praxe, 
respeitosamente, REQUEIRO que fique constando da ata desta 
Sessão Ordinária, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES louvando-se por 
mais esta brilhante iniciativa de cunho social, desta feita, pelo 
empenho exteriorizado e pela mensagem de solidariedade 
transmitida a toda nossa comunidade. 
 
 
REQUEIRO AINDA que da presente Moção seja dada ciência aos 
homenageados expedindo-se, oportunamente, o competente 
ofício a homenageada, consoante as razões expostas, 
ressaltando as sinceras saudações deste Legislativo regentense. 
 
 

Plenário “Pres. Gilberto Malacrida”, em 03 de Maio de 2021. 
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Vereador ILCEMIR SCARABELLI 


