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MOÇÃO  Nº 14/2021

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 APLAUSO"

O Poder Legislativo de Campos Novos - SC, através de um de seus representantes
Legais, o vereador João Nilso de Oliveira, parabeniza o "RADIALISTA E JORNALISTA
NILTON SILVA"  pelos seus 41 (quarenta e um) anos de profissão.

É com grande satisfação que lhe parabenizo pela responsabilidade, dedicação e força de
vontade que demonstrou durante todos esses anos de profissão, preservando pela seriedade e
comprometimento em todas as suas transmissões.

És um grande jornalista esportivo, realizando a cobertura de 37 (trinta e sete) JASC
(Jogos Abertos de Santa Catarina). Percebe-se a grande importância do seu trabalho na Rádio
Simpatia FM, com programas dando ênfase ao esporte nacional, em um programa íntegro.
Tenho como objetivo incentivá-lo a continuar com este trabalho que traz orgulho ao cidadão
camponovense, pela responsabilidade e credibilidade que fornece ao esporte. E lembre-se que “Ser
radialista não é só querer ser; exige muita dedicação, aperfeiçoamento, respeito ao próximo, enfim,
ser apaixonado pelo que faz”.

Sala das Sessões, em 13/05/2021.

João Nilso de Oliveira
2º Secretário

Vereador PSD

Marciano Dalmolin
Presidente da Mesa
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