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Assunto:   Moção de aplauso e congratulações as irmãs Valéria Sanches Prieto e 
Valkiria Sanches Prieto pela expressiva representação em disputas 
estaduais e nacionais no esporte na modalidade Atletismo, exaltando 
o nome de Novais em todo o país. 

 
 
 

 
Nobres Colegas 
Colenda Câmara,  

 
O Vereador que esta subscreve, vem na forma regimental e depois 

de ouvido o E. Plenário desta Casa, requerer seja consignada na ata dos 
trabalhos desta Sessão Ordinária uma Moção de Aplausos e Congratulações as 
irmãs Valéria Sanches Prieto e Valkiria Sanches Prieto, mais conhecidas como as 
gêmeas de Novais, pela expressiva representação em disputas estaduais e 
nacionais no esporte na modalidade Atletismo, exaltando o nome de Novais em 
todo o país. 

As homenageadas são pessoa simples que teve em sua vida 
grandes batalhas pela sobrevivência, com um histórico de vida que demonstra a 
garra de campeãs que as levou ao êxito em diversas oportunidades, 
conquistando o podium na mais elevada posição, levando mais de 300 troféus, 
participando da mais famosa Corrida Internacional de São Silvestre e 
conseguindo uma boa posição, ao qual, são destinados aqueles que além de 
sonhar, esforçam-se no seu realizar. 

Com o esforço das campeãs consegue ser exemplo de dedicação e 
preparação, representando nossa cidade em tão importantes competições e 
sendo exemplo para demais jovens, motivando-os para uma vida de sucesso, 
bem como para uma vida saudável imposta pela pratica do esporte. 



Mulheres de sonhos e motivações, nunca perdeu a fé, e com força 
e honestidade conseguiram, com o suor dos seus trabalhos, construírem uma 
historia vencedora, modelo e exemplo para nossa comunidade. 

As irmãs Valéria Sanches Prieto e Valkiria Sanches Prieto, mais 
conhecidas como as gêmeas de Novais são exemplo para nossa comunidade, 
não poderia esta Casa Legislativa de representação popular deixar de 
homenageá-las, como exemplo de cidadãs e de esportistas.  

Estes são os motivos pelo qual deve esta colenda Câmara 
Legislativa aprovar a presente moção. 

Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação do presente 
nos termos regimentais. 
 
 
   Câmara Municipal de Novais-SP, 29 de novembro de 2019. 
 
    

 
Ezequiel Correa de Araújo 

Vereador 
 

 


