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MOÇÃO Nº 27/2020

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 de seus representantes
Legais, manifestar integral e irrestrita Parabenização aos...

" ADVOGADOS  da  OAB  - Subseção de Campos Novos "

Não podemos deixar passar uma data tão importante, para uma das profissões mais antigas
do mundo, 11 de agosto é o Dia dos Advogados. Parabéns a estes grandes profissionais!

Representantes da justiça, da liberdade e da cidadania! Seu trabalho é indispensável para o
exercício de uma democracia efetiva. 

Garantir a igualdade e a plena justiça é a sua principal tarefa… Representar os direitos
humanos e ajudar a garantir uma organização social também são característica da sua profissão.
Impossível não nos sentirmos orgulhosos por ter profissionais tão comprometidos com o seu dever!
Continuem sendo exemplos para todos nós! 

Temos orgulho em ter em nossa cidade pessoas como vocês, pois somos sabedores da
dedicação, empenho e comprometimento de todos.

Aproveitamos o ensejo e reiteramos nossos votos de estima e consideração e desejamos
pleno sucesso no decorrer de suas carreiras.

Muito obrigado pela dedicação e empenho de vocês. Feliz Dia do Advogado!

Sala das Sessões, em 17/08/2020.

Maurílio Castro Campagnoni    
Presidente da Mesa     

Gilson Cesar Lopes    Dirceu José Kaiper 
Vice-Presidente    1º Secretário   
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Continuação moção nº 27/2020....

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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