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MOÇÃO Nº 19/2022

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 de Campos Novos - SC, através de um de seus representantes legais, o
Vereador Florindo Rogério Cordeiro dos Santos, manifesta integral e irrestrita parabenização ao 

"SENHOR PEDRO RAULINO DE ALMEIDA - PEDRINHO" pelo BRILHANTE
TRABALHO E DEDICAÇÃO AO ESPORTE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS"

É com enorme satisfação que viemos através desta, parabenizar o Senhor "PEDRO
RAULINO DE ALMEIDA - PEDRINHO” pelo brilhante trabalho e dedicação e por sua trajetória
ao longo de muitos anos envolvido no Esporte do nosso município. 

Ressaltando a importância do esporte como meio de transformação de vidas. O senhor
Pedrinho iniciou jogando futebol no time de Arroio Bonito, interior do município de Campos
Novos, mais tarde foi jogar no Impol e sempre jogando entre amigos. 

O amor pelo esporte nunca o deixou sem atuar junto aos times, esteve à frente de muitas
equipes como técnico e treinador, sendo por muitas vezes estes times campeões em diversos
campeonatos, entre as equipes que esteve à frente estão: Pinheiros Futebol Club, Flamenguinho,
Inter Toda Moda, Associação Camponovense, Equipe Copercampos, e O Casarão.

Senhor PEDRINHO nasceu em 25 de dezembro de 1955, na comunidade de Arroio Bonito no
município de Campos Novos/SC, filho de Learcindo Rodrigues de Almeida e Erminia Ferreira de Almeida
(ambos in memória), casado com a senhora Noeli da Silva Padilha, pai de 5 filhos, funcionário da Empresa
Copercampos há 40 anos. Atualmente se dedica a sua família, vida profissional e Igreja onde é Pastor.

Parabenizamos seu Pedrinho pela dedicação ao longo dessa trajetória e desejamos muito sucesso na
jornada que se renova dia após dia em sua vida.

Sala das Sessões, em 20/09/2022.

Florindo Rogerio Cordeiro dos Santos
Vereador PL

Celina Maria Manfroi Cassiano Barros
Presidente da Mesa 

Este docum
ento é cópia do original assinado digitalm

ente. Para conferir o original, acesso o site w
w

w
.legislador.com

.br/verifica, inform
e o código: 2#1#36#2#3#19#2022#1#0#0#1



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

Este docum
ento é cópia do original assinado digitalm

ente. Para conferir o original, acesso o site w
w

w
.legislador.com

.br/verifica, inform
e o código: 2#1#36#2#3#19#2022#1#0#0#1


		2022-09-20T20:52:06-0300


		2022-09-20T21:03:25-0300


		2022-09-21T08:04:57-0300


		2022-09-21T15:13:02-0300


		2022-09-21T17:10:21-0300




