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MOÇÃO Nº 3/2021

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 APLAUSO"

O Poder Legislativo Municipal de Campos Novos, vem por meio de uma de suas
representantes legais, a vereadora Celina Maria Manfroi Cassiano Barros, parabenizar os
idealizadores, as diretoras e os servidores da Central de Atendimento AGILIZA CAMPOS
NOVOS pelos 02 (dois) anos de trabalho. É com grande satisfação que venho por meio deste
parabenizar a equipe da Central de Atendimento Agiliza Campos Novos pelos 02 (dois) anos de
trabalho em nosso Município.

Este Projeto, inédito em Santa Catarina, e que se tornou referência também a nível nacional,
recebendo o prêmio de Inovação em Políticas Públicas de Juventude, tem em seu quadro de
funcionários 40 (quarenta) jovens como estagiários, oportunizando capacitação teórica por meio do
Curso de Técnico em Administração, além do primeiro emprego.

O projeto possibilita comodidade ao cidadão que, em um único local, acessa diversos
serviços públicos da esfera municipal, estadual e federal. Além disso, os munícipes que procuram a
Central são atendidos com excelência e agilidade.

Parabenizo, ainda, toda a equipe do Agiliza pelos mais de 156 (cento e cinquenta e seis) mil
atendimentos realizados desde a sua inauguração.

Aproveito a oportunidade para desejar sucesso e agradecer pela oportunidade que é ofertada
a comunidade camponovense.

Coloco-me à disposição para o que estiver ao meu alcance.

Sala das Sessões, em 15/02/2021.

Celina Maria Manfroi Cassiano Barros
Vereadora
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