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MOÇÃO Nº 8/2020

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Campos Novos

O Vereador que a presente subscreve, componente do Poder Legislativo, com assento nesta
Casa, membro titular da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, no uso das
prerrogativas legais que lhe são atribuídas e amparados no artigo 139 e 140  do  Regimento
Interno, e após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado ao homenageado a seguinte...  

MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO

O Poder Legislativo Municipal de Campos Novos, vem por meio de um de seus
representantes legais, manifestar integral e irrestrita Parabenização a... 

"COPERCAMPOS - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE CAMPOS
NOVOS LTDA"

É com grande satisfação que parabenizamos à COPERCAMPOS - COOPERATIVA
REGIONAL AGROPECUÁRIA DE CAMPOS NOVOS LTDA pelo 25º Show Tecnológico
Copercampos, realizado nos dias 11,12 e 13 de fevereiro do corrente ano, o qual superou as
expectativas da organização, principalmente em relação ao grande público que se fez presente no
show de conhecimentos agropecuários no Campo Demonstrativo da Cooperativa, foram mais de
16.680 mil visitantes, durante os três dias, os visitantes visualizaram as tendências para desenvolver
o agronegócio de forma sustentável.

Este evento trouxe diversas de oportunidades para que os agricultores das mais diversas
regiões possam prosperar, e também instigou a curiosidade e todos puderam expor seus produtos e
alternativas para que a agropecuária cada vez mais moderna, cresça com qualidade. Um Show
Tecnológico que coroa os 25 anos de execução de um trabalho de pesquisa sério e responsável por
validar as novas tecnologias em sementes, onde foram apresentadas varias soluções que o agricultor
leva para sua propriedade.

 Parabenizamos toda a direção, associados, equipe de funcionários e colaboradores pelo belo
trabalho, organização e empenho de todos, pois a cada ano este evento vem se destacando mais em
nossa região, trazendo as novidades e as altas tecnologias para o agronegócio.  Destacando-se assim
como empresa referência no setor do Agronegócio, sempre com muita dedicação e atuante em
vários segmentos, essencial no desenvolvimento e crescimento de nosso Município.
           Outrossim,  manifestamos protestos de elevada estima e consideração, desejando pleno
sucesso na continuação desta história.
           Desejamos sucesso nas próximas edições!                                                       

Sala das Sessões, em 18/02/2020.

Maurilio Castro Campagnoni Dirceu José Kaiper
Presidente da Mesa 1º Secretário
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