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Quarta-feira, 
30 de Outubro de 2013

Numa iniciativa da verea-
dora Tia Eron (PRB), a
Câmara Municipal de

Salvador homenageou a contabi-
lista Maria Constança Carneiro
Galvão com a outorga da Co-
menda Maria Quitéria. A honra-
ria foi entregue em sessão
solene, na noite de sexta-feira
(25), no Plenário Cosme de Fa-
rias. Familiares, amigos, colegas
de trabalho e profissionais da
área contábil prestigiaram a sole-
nidade.

Os relevantes serviços presta-
dos por Maria Constança à ci-
dade de Salvador e ao Estado da
Bahia foram destacados pela ve-
readora Tia Eron. Ao ver a home-
nageada como “destemida,
pioneira e vitoriosa”, fez compa-
ração com Maria Quitéria, consi-
derando-a uma mulher
“heroína” dos dias atuais. 

A superação de um câncer,
em 2006, o sólido casamento
com Renato Galvão e o empreen-
dedorismo de Maria Constança

no campo da contabilidade elei-
toral, logo após a aposentadoria
na Coelba, foram temas assinala-
dos pela vereadora Tia Eron no
seu discurso de saudação.

A homenageada é vice-presi-
dente de Desenvolvimento Profis-
sional e Institucional do Conselho
Regional de Contabilidade do Es-
tado da Bahia, diretora da Asso-
ciação Comercial do Estado da
Bahia e assessora da vice-prefeita
de Salvador, Célia Sacramento.
Formou-se em contabilidade pela
Fundação Visconde de Cairu.     

A Comenda Maria Quitéria
foi entregue pelo marido Renato,
pela filha Renata Maria e pela ne-
tinha que leva o mesmo nome da
mãe. Tomada pela emoção,
Maria Constança comemorou o
momento especial dividindo a
alegria com todos que foram à
solenidade.

Gratidão

Ao considerar a homenagem

uma “generosidade da vereadora
Tia Eron”, entendendo também
como algo “superior aos seus
méritos”, Maria Constança des-
tacou que “a outorga da honra-
ria só faz aumentar o seu
compromisso e a sua responsabi-
lidade profissional”.

Ainda no discurso de agrade-
cimento, lembrou com saudade
da infância e da juventude e
falou das pessoas que foram im-
portantes em sua vida, como Ma-
noel de Carvalho, que ajudou a
sua família logo após a morte de
seu pai. 

Sobre o sucesso alcançado
após a aposentadoria na Coelba,
quando abriu uma empresa espe-
cializada em contas eleitorais,
percebeu que a virada profissio-
nal ocorreu com o apoio de ou-
tros profissionais.

A gratidão da homenageada
foi reafirmada quando, ao final
de seu discurso, dividiu a Co-
menda Maria Quitéria com os co-
legas contabilistas e agradeceu a

presença de todos. 

Vídeo

Ainda na sessão solene,
houve a exibição de um vídeo em
homenagem a Maria Constança,
produzido pelo Conselho Regio-
nal de Contabilidade da Bahia.
Também teve uma apresentação
musical com a cantora Jaqueline
Costa.

A Banda de Música da
Guarda Municipal, sob regência
do GM Hamilton Fernando,
executou o Hino Nacional. O
ex-vereador Renato Ventura
conduziu a homenageada pelo
Plenário Cosme de Farias.

A mesa de trabalho foi
composta pela vice-prefeita
Célia Sacramento, pelas secre-
tárias municipais Ivete Sacra-
mento e Rosema Maluf, e ainda
por Wellington do Carmo Cruz,
Edmar Bezerra, Ilnah Oliveira,
Adeildo Osório e Antônio Car-
los Ribeiro. 

Maria Constança ganha honraria da Câmara

Câmara reconhece atuação de Maria Constança conferindo-lhe a Comenda Maria Quitéria

Comenda Maria Quitéria foi outorgada em solenidade na sexta-feira (25), 
por iniciativa da vereadora Tia Eron
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