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MOÇÃO Nº 6/2021

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 um dos seus

representantes legais, o vereador Darcy Rodrigo Pedroso, manifestar integral e irrestrita

Parabenização a...

'' WEB RÁDIO CIDADE CAMPOS NOVOS "

É com grande satisfação que venho por meio deste Parabenizar a WEB Rádio Cidade

Campos Novos, e demais envolvidos da extensa programação na semana alusiva aos 140 anos do

nosso município. Em especial esse espetáculo de Música a Domicílio, em um momento tão incerto

que estamos vivendo, proporcionar um pouco de alegria ao povo Camponovense. 

Parabéns por contribuir com o crescimento da nossa cidade.

 Aproveito a oportunidade para desejar - lhe sucesso no decorrer de sua jornada vitoriosa,

coloco - me a disposição para o que estiver ao meu alcance.

Sala das Sessões, em 06/04/2021.

Rui Jorge Tomazoni
Presidente da Mesa e.e.

Vereador MDB

Darcy Rodrigo Pedroso
1º Secretário

Vereador MDB
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