
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

MOÇÃO N°.  3R-  /2019 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso legitima representante do 
povo Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que 
representa, faz inserir na ata de seus trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS 
A SENHORA VALNIRA MARIA DA SILVA. 

Pelo excelente trabalho que realiza há mais de 20 anos como 
cabelereira voluntária, prestando serviços de assistência social e ajudando 
muitas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade econômica e 
necessitam não só do apoio econômico, como do desenvolvimento da 
autoestima. 

Sempre que pode participa de caravanas voltadas ao voluntariado e o 
resgate da dignidade humana. Seu amor por ajudar seus semelhantes fez 
com que começasse a cursar Assistência Social, melhorando ainda mais 
seus conhecimentos no intuito de exercitar de maneira ampla por meio de 
uma profissão seu altruísmo. 

"Todos os homens fecundos da natureza se desenvolvem de uma maneira 
egoísta; o altruísmo humano, que não é egoísta, é estéril". (Paul Valery) 

Sala das sessões, em 08 de março de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

MOÇÃO N°. Lj to /2019 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso legitima representante do povo 
Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, 
faz inserir na ata de seus trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS AO TIME 
DE FUTEBOL CORINTIAS. 

Através do esporte os integrantes do time de futebol Corintias, realiza um 
trabalho de integração e desenvolvimento dos jovens do Bairro Tancredo 
neves II por meio do futebol, os levando através dessa pratica a caminhos 
inimagináveis, quebrando barreiras e vencendo batalhas. 

No esporte, existem campeões e existem heróis. Campeões vencem porque 
são bons no que fazem e riram proveito particular de suas vitórias. Heróis 
vencem quando menos se espera, superam seus próprios limites, e quando 
recebem os louros dividem suas vitórias com uma nação inteira. 
(Augusto Branco) 

Sala das sessões, em 11 de março de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

MOÇÃO N°.  Lj  1 /2019 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso legitima representante do 
povo Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que 
representa, faz inserir na ata de seus trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS 
AO SALÃO ESTYLUS. 

Pelo excelente trabalho voluntariado realizado no Natal Solidário do 
BTN, atendendo várias famílias carentes. Oferecendo o serviço de cortes de 
cabelo feminino e masculino para a comunidade dos bairros Tancredo 
Neves. 

O Salão Estylus preza pela qualidade do atendimento às pessoas e a 
partir do trabalho voluntário que sempre realizam, encontraram uma forma 
de ajudar moradores de comunidades carentes. Pois sentem que é dever de 
todo e qualquer cidadão por meio de qualquer prática ou formação 
profissional por meio da ação social ajudar a todos sem distinção. 

"Todos os homens fecundos da natureza se desenvolvem de urna maneira 
egoísta; o altruísmo humano, que não é egoísta, é estéril". (Paul Valer>') 

Sala das sessões, em 14 de março de 2019. 
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