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MOÇÃO Nº 24/2020

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Campos Novos

Os Vereadores que a presente subscrevem, componentes do Poder Legislativo, com assentos
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 de um dos seus

representantes legais, a pedido do vereador Marciano Dalmolin, manifestar integral e irrestrita

parabenização aos...

 "SERVIDORES DA CELESC DE CAMPOS NOVOS-SC"

É com grande satisfação que viemos através deste parabenizar aos "SERVIDORES DA

CELESC DE CAMPOS NOVOS-SC" pelos relevantes serviços prestados ao nosso município e

principalmente pelo serviço árduo que tiveram para restabelecer o sistema elétrico após a passagem

do “ciclone bomba” em nossa região. 

Profissionais irrepreensíveis, que atuam sempre de forma abnegada e com

comprometimento, atendendo sempre igual a todos que procuram a CELESC. Estão sempre à

disposição do povo do nosso Município, atuando com extrema seriedade e competência no

cumprimento de seus deveres. 

Após a passagem deste ciclone Bomba, que causou vários estragos em nosso município e

região, esses servidores vêm trabalhando dia e noite, numa rotina incansável, para reconstruir a rede

elétrica destruída e levar energia a todos os munícipes e região. 

Esta Casa Legislativa não poderia deixar de reconhecer estes excelentes profissionais. 

Sala das Sessões, em 06/07/2020.

Marciano Dalmolin Maurílio Castro Campagnoni
Vereador Presidente da Mesa
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Continuação moção nº. 24/2020....

Gilson Cesar Lopes
Vice-Presidente
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