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MOÇÃO  Nº 9/2020

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Campos Novos

Os Vereadores que a presente subscrevem, componentes do Poder Legislativo, com assento
nesta Casa, membros titulares da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, no uso das
prerrogativas legais que lhe são atribuídas e amparados no artigo 137 e 138  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 dos seus representantes
legais, a pedido dos vereadores, Antônio Rosa e Irineu Armando Osório Júnior manifestar integral e
irrestrita Parabenização a...

“WEB  RÁDIO  CIDADE”

É com enorme satisfação que viemos através desta, parabenizar a Web Rádio Cidade, pela
passagem do seu aniversário de 8 anos. 

Rádio esta que transmite alegria e dinamismo, trazendo para nosso município uma nova
maneira de fazer comunicação usando as novas mídias e tecnologias.

É a primeira Rádio 100 % on line, que se fortalece a cada dia por sua essência, dedicação,
profissionalismo e sua proximidade com os ouvintes camponovenses e de toda a região.

A WEB RÁDIO CIDADE conquistou o público com sua programação que tem espaço para
todos os estilos musicais, informação, interação com a comunidade e empreendeu com sucesso a
área do entretenimento. 

Destacamos o importante trabalho que a rádio vem promovendo perante todos os segmentos
da coletividade, levando o verdadeiro papel da comunicação via INTERNET a todos os setores que
alcança.

Desejamos que esta rádio continue levando informações, alegrando os ouvintes e fazendo
seu trabalho social brilhantemente, como vem fazendo durante todos esses anos. 

Manifestamos aqui protestos de elevada estima e consideração, desejando-lhes pleno
sucesso do decorrer desta caminhada, nos colocando a sua inteira disposição.

E QUE VENHAM MUITOS OUTROS ANOS!”
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Continuação moção nº  09/2020....

Sala das Sessões, em 02/03/2020.

Irineu Armando Osório Júnior Antônio Rosa
Vereador PP Vereador PT

Maurilio Castro Campagnoni
Vereador MDB

Este docum
ento é cópia do original assinado digitalm

ente. Para conferir o original, acesso o site w
w

w
.legislador.com

.br/verifica, inform
e o código: 2#1#36#2#3#9#2020#1#0#0#1


		2020-03-02T18:22:32-0300


		2020-03-03T18:47:16-0300


		2020-03-03T19:24:28-0300


		2020-03-03T20:25:45-0300




