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Assunto:     Apresenta Moção de Aplausos e Congratulações ao Finalista do Canta 

Comigo Record de 2022, o Cantor José Willian da Silva Fernandes. 

Colenda Câmara, 

O Vereador desta Colenda Câmara que esta subscreve, vem na forma 

regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, requerer que seja 

consignada na ata dos trabalhos desta Sessão Ordinária uma Moção de Aplausos 

e Congratulações ao Finalista do Canta Comigo Record de 2022, o cantor José 

Willian. 

Sua participação no reality show Canta Comigo Record 2022, foi 

marcada com um notável talento, mas não só isto, demonstrou amor, amor no que 

faz e com certeza, deixou marcas em todos que tiveram a oportunidade de sentir e 

presenciar tal paixão que fluía em suas canções. 

Cabe ressaltar que suas canções, destilaram amor ao longo de todo o 

reality show, tanto que com maestria impressionou e empolgou de forma bela a 

todos os jurados, chegando a ser um dos finalistas do programa. 

Sendo assim, é digno de reconhecimento por parte dos Novaenses, pois 

mesmo que a vitória não o tenha acompanhado, acreditamos que a vitória maior de 

José Willian, foi em nos conceder a honra de cantar junto com ele todas as canções 

durante sua participação no programa. 

Parabéns José Willian, o povo Novaense reconhece os seus esforços, e 

presta a você está singela homenagem, bem como gratidão, pois com humildade, 

brilhantismo e amor, representou a toda população de Novais. 

Portanto, repito, a presente homenagem é fruto do reconhecimento, em 

valorizar estes que contribuíram dia após dia em nossa sociedade. 



Assim, como representante do Povo de Novais, expresso o anseio e o 

compromisso em agraciá-la, com esta Moção de Aplausos e Congratulações, 

destacando a magnitude dos esforços realizados para honrar o compromisso 

assumido com nossa População. 

Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação da 
presente nos termos regimentais. 
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