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"MOÇÃO Nº 14/2020"

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 aos homenageados a seguinte...

“MOÇÃO  DE  PARABENIZAÇÃO”

O Poder Legislativo Municipal de Campos Novos, vem por meio dos seus representantes
legais,  a pedido do vereador Irineu Armando Osório júnior, manifestar integral e irrestrita
Parabenização a...

“ POLICIA CIVIL DE CAMPOS NOVOS " 

É com enorme satisfação que viemos através desta, parabenizar a Policia Civil de nosso
Município pela campanha de doação de alimentos realizada em nosso município. 

Foram beneficiadas várias Famílias com os alimentos e produtos de higiene pessoal. 

São atitudes como essa que nos fortalece e nos encoraja a lutarmos para superarmos essa
situação difícil que o país está vivendo.

Que essa ação seja um exemplo a todos nós, pois "ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo".

O nosso reconhecimento e agradecimento a Policia Civil por essa ação que beneficiou a
tantos camponovenses.

Sala das Sessões, em 04/05/2020.

Maurílio Castro Campagnoni  
Presidente da Mesa    
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Continuação moção nº 14/2020...

Gilson Cesar Lopes Dirceu José Kaiper
Vice-Presidente 1º Secretário

Adavilson Telles Antônio Rosa
2º Secretário Vereador

Darcy Rodrigo Pedroso Irineu Armando Osório Júnior
Vereador Vereador

José Adelar Carpes Marciano Dalmolin
Vereador Vereador 
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