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Assunto: Apresenta Moção de Aplausos e Congratulações aos todos os envolvidos 

(músicos e equipes), pela Live de Emancipação Político-Administrativa – Novais 29 anos. 

Colenda Câmara, 

O Vereador e Presidente desta Colenda Câmara que esta subscreve, 

vem na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, requerer que seja 

consignada na ata dos trabalhos desta Sessão Ordinária uma Moção de Aplausos e 

Congratulações aos envolvidos (músicos e equipe), pela Live de Emancipação Político-

Administrativa – Novais 29 anos. 

Como se sabe, devido as consequências da pandemia da COVID-19, 

não foi possível reunir os munícipes na tradicional programação festiva em comemoração a 

Emancipação Político-Administrativa – Novais 29 anos. 

Por outro lado, respeitando a momento atual, a administração 

municipal de Novais realizou no sábado dia 22 de maio de 2021, uma Live show em 

comemoração aos 29 anos de emancipação política e administrativa, que contou com a 

participação de vários músicos de nossa cidade e região. 

Sendo assim, tal evento somente foi possível, pela consideração de 

todos os envolvidos (músicos e equipes) ao qual, com seus brilhantes talentos nos 

agraciaram, proporcionando a toda população novaense um evento de muita alegria e 

descontração. 

Portanto, a presente homenagem é fruto do reconhecimento, em 

valorizar estes que contribuíram de maneira brilhante para que este evento fosse possível. 

Parabéns a todos que de uma forma ou de outra contribuíram na 

realização deste evento. 

Assim, como representante do Povo de Novais, expresso o anseio e o 

compromisso de agraciar a todos os envolvidos, pela Live de Emancipação Político-
Administrativa – Novais 29 anos. 



Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação da presente nos 

termos regimentais. 

 

   Câmara Municipal de Novais-SP, 02 junho de 2021. 
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