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MOÇÃO DE APLAUSO:

ASSUNTO: Externar os sinceros aplausos a Equipe Heróis do Sorriso, pela belíssima ação
realizada em nosso município.

"SEU CABELO VALE UM SORRISO"

JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente
Nobres Pares:

É mister levar ao conhecimento do Douto Plenário Legislativo, a presente Moção
de Aplauso que visa valorizar os ínclitos estudantes e voluntários, aqueles que
certamente fazem acontecer para o melhor desenvolvimento da cidade.
Reporto-me aos jovens, Flávia Carvalho da Silva, Luiza Maria das Chagas Colasso e
Flávio Eduardo da Palma Costa Júnior, que com muito desprendimento merecem
reconhecimento e cumprimentos pelo evento organizado no espaço 08 de março no dia
29 de abril p.passado. Que teve como tema "Seu cabelo Vale um Sorriso".
"A transformação do mundo e da sociedade começa na hora em que cada pessoa
assume responsavelmente, seu papel social, para a construção da verdadeira cidadania;
onde a união é uma força irresistível quando inspirada na grandeza de bem servir o
proximo ‘
No mundo o qual vivemos ver uma atitude tão desprendida e de compaixão é de
se admirar, ainda mais quando parte de pessoas tão jovens.

Externar estes cumprimentos juntamente com o apoio Legislativo, é um ato de
reconhecimento pelo esforço, amor ao próximo e acima de tudo a gratidão de ter
realizado tudo pelo prisma da fé.
Pela aprovação, é a presente Moção de Aplauso.
Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, 02 de maio de 2015.
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