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MOÇÃO Nº 33/2020

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 responsáveis a seguinte...  

"MOÇÃO  DE  APOIO"

O Vereador Gilson César Lopes, com assento nessa Casa Legislativa, vêm mui
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, na forma Regimental, depois de ouvido em
Plenário, requerer a aprovação da MOÇÃO DE APOIO a Governadora do Estado de Santa Catarina
e para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, nos seguintes termos:

"MOÇÃO  DE  APOIO para que o SETOR DE EVENTOS 
seja liberado para trabalhar"

Venho por meio deste solicitar que o Setor de Eventos volte a funcionar, assim como
casamentos, shows, reuniões de grande porte, respeitando as normas, pois eles merecem o Apoio e
respeito de todos nós não só camponovenses mas catarinenses.

Considerando que os Eventos são necessários para movimentar a Economia de Santa
Catarina, e que ainda muitas familias também estão sendo atingidas direta ou indiretamente com
essa situação.

Considerando que eles são um dos únicos setores que ainda sofre com as restrições impostas
pelo Governo do nosso Estado pela Pandemia COVID - 19.  

Diante da situação dramática que nossos colaboradores do Setor de Eventos vem
enfrentando solicitamos a liberação por parte dos nossos governantes.  

Sala das Sessões, em 16/11/2020.

Gilson Cesar Lopes
Vice-Presidente
Vereador DEM

Maurílio Castro Campagnoni
Presidente da Mesa
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