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MOÇÃO Nº 45/2021

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 três dos seus representantes
legais, os vereadores Darcy Rodrigo Pedroso, Florindo Rogério Cordeiro dos Santos e Marciano Dalmolin
manifestar integral e irrestrita Parabenização à...

“ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO APARECIDA”

É com grande satisfação que viemos por meio deste Parabenizar a ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES DO BAIRRO APARECIDA, em nome do senhor Presidente Claudemir da Fonseca, pelos
trabalhos realizados em inúmeras ações sociais.

Em uma ação entre amigos em favor dos gêmeos prematuros Nicolas e Liam da Rosa, foram
arrecadados quase quatro mil reais para o tratamento de saúde dos meninos, o sorteio dos prêmios foi
realizado dia 7 de agosto véspera do dia dos pais.                              

Ainda, durante o ano foram realizados diversos eventos, os quais todos foram entregues
lembranças aos homenageados, sendo no dia das mães, no mês de outubro em comemoração ao dia do Idoso,
Outubro Rosa, dia das crianças, dia dos Professores e dia dos Servidores Públicos.

Para o Natal das crianças do bairro, pretende-se fazer cerca de 2200 cestas e também serão
distribuídos brinquedos em bom estado de conservação. Esta Ação será denominada:   “Neste Natal Faça
Uma Criança Sorrir.”

Parabéns pelo brilhante trabalho realizado neste querido e respeitado bairro, são de pessoas
como vocês que nossa sociedade precisa.

Aproveitamos a oportunidade para desejar - lhes sucesso no decorrer de suas jornadas vitoriosas,
nos colocamos à disposição para o que estiver ao nosso alcance.

Sala das Sessões, em 21/12/2021.

Darcy Rodrigo Pedroso
1º Secretário

Florindo Rogerio Cordeiro dos Santos Marciano Dalmolin
Vereador Presidente da Mesa 
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