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MOÇÃO DE AGRADECIMENTO 01/2020 

 

 

“Pelo carinho e atenção ao povo 

novaromense”. 

 

O Poder Legislativo de Nova Roma do Sul (RS), pelos Vereadores abaixo 

subscritos, vem, através do presente documento, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo artigo 142 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 

apresentar MOÇÃO DE AGRADECIMENTO ao Excelentíssimo Prefeito 

Municipal Senhor Hadair Ferrari e a todos os funcionários públicos do Município 

de Pinto Bandeira, pela atenção e empenho dispensado ao nosso município. 

 
 
Diante da situação em que se encontra o nosso município, não 

podemos deixar de agradecer ao Sr. Hadair Ferrari e a todos os funcionários 
da Prefeitura Municipal de Pinto Bandeira pelas constantes manutenções que 
estão sendo realizadas na estrada que liga a ERS-448 ao município de Pinto 
Bandeira. Esta estrada está sendo muito utilizada neste momento, em que 
perdemos a trafegabilidade na ERS-448 devido a desmoronamentos de terra 
e que se faz muito necessária para todas as atividades econômicas do 
município, e também no transporte de pacientes que necessitam de 
deslocamento para fins médicos. 

 

 

 

Através desta singela homenagem, o povo novaromense expressa 
a sua gratidão, reconhecendo a importância do empenho e dedicação no 
trabalho que vem sendo realizando. Recebam nossos sinceros 
agradecimentos, por terem se mostrado solícitos e dispostos a colaborar, 
prestado essenciais serviços perante esta sociedade. 

 
 

 

Nova Roma do Sul acredita que dias melhores virão e agradece por 
todo auxílio. 
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Nova Roma do Sul (RS), 14 de julho de 2020. 
 

 

 

____________________       ___________________    __________________ 
   Arnilde T. S. Kriger  José L. Comin   Márcio A. Rossi 
Presidente do Legislativo           Vereador PT   Vereador PP 

   
 
 
 
  
____________________       ___________________    __________________ 

Adi Scapinello  Zelvir A. Santi   Dorvalino Zatti 
Vereador MDB           Vereador PP   Vereador PP 
 

 

 

____________________       ___________________    __________________ 
      Gustavo De Déa  Odete A. Bortolini   Odacir Battistin 

Vereador MDB           Vereadora MDB           Vereador MDB           
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