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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO N2   'A-  5.-  /2019 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo de Paulo Afonso, faz 

inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS A ONG UNIDOS SOMOS 

MAIS, em reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos para ajudar a população 

Pauloafonsina, principalmente às pessoas do bairro Siriema I, que foram atingidos pelas chuvas 

que alagaram o bairro, deixando inúmeras famílias em situação de calamidade, 

Criada em 05 de agosto de 2018, a ONG UNIDOS SOMOS MAIS surgiu da iniciativa de um 

grupo de amigas para ajudar uma das componentes que se encontrava em um momento 

delicado no enfrentamento de uma doença. Após a realização de um evento para ajuda-la, as 

integrantes notaram que aquele movimento tomou proporção inesperada, observaram o quão 

importante era a realização desse trabalho para ajudar pessoas necessitadas e que não podem 

arcar com o tratamento. 

Além de promover ajuda a população de Paulo Afonso, a ONG atende também pessoas de 

outros municípios. Hoje ela se mantem da realização de eventos, tais como bazar, da venda de 

lanches e de doações e tem como finalidade, arrecadar fundos para aquisição de materiais 

para ajudar os necessitados e para a manutenção de sua sede, bem como para as despesas da 

mesma e também para ampliação de suas atividades. 

O trabalho da ONG UNIDOS SOMOS MAIS ê louvável e merece todo reconhecimento, reforça 

o sentimento de que todos podemos fazer algo para ajudar o próximo. 

"Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e 

glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus". Mateus 5:16 
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