
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS

Rua Coronel Lucidoro, 1301
Fone: (49) 3541-0599

89620-000 - Campos Novos - Santa Catarina

e-mail: administrativo@camaracamposnovos.sc.gov.br
www.camaracamposnovos.sc.gov.br

MOÇÃO Nº 7/2021

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, os vereadores Darcy Rodrigo Pedroso, João Batista Ramos de Almeida, e a
Vereadora Celina Maria Manfroi Cassiano Barros manifestam integral e irrestrita Parabenização a...

''FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE"

É com grande satisfação que viemos por meio deste Parabenizar a FUNDAÇÃO
CULTURAL CAMPONOVENSE, juntamente com a Historiadora Enedy Padilha da Rosa pelo
brilhante trabalho prestado nas comemorações alusivas aos 140 anos de Campos Novos, com o 
Documentário 01 - Campos Novos - 140 Anos de Fatos, Relatos e Evolução Desta Terra, onde
tivemos participação e contamos um pouco da história de nossas familias, das raízes, do
tropeirismo do qual fazemos parte. 

Parabéns por contribuir com o crescimento da nossa cidade, enriquecendo ainda mais a
nossa Cultura.

 Aproveitamos a oportunidade para desejar - lhe sucesso no decorrer de sua jornada
vitoriosa, nos colocando a disposição para o que estiver ao meu alcance.

Sala das Sessões, em 05/04/2021.

Rui Jorge Tomazoni
Presidente da Mesa e.e.

Celina Maria Manfroi Cassiano Barros
Vereadora PSD

Darcy Rodrigo Pedroso João Batista Ramos de Almeida
1º Secretário

Vereador MDB
Vereador DEM
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