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Moção :: Moção de Aplausos: 64 / 2018

O Vereador Mika da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscreve, dispensadas as
formalidades regimentais, encaminha, MOÇÃO DE APLAUSOS aos alunos, pais, professores,
equipe gestora, ex-alunos e demais envolvidos do Colégio Atenas, pela realização da Gincana
Solidária "Um ato de Amor", que arrecadou aproximadamente 30 toneladas de alimentos, que já
foi encaminhado ao Hospital de Amor de Barretos – São Paulo, e 757 garrafas pet de 2 litros com
lacres, que foram entregues à Estela Barili Burgel, Presidente da APAE (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais) de nossa cidade, para serem trocados por cadeiras de rodas.
A Campanha realizada pelo Colégio desde 2012, visa despertar o espírito de solidariedade e
empenho nos estudantes e familiares na participação de causas nobres, em prol de uma entidade
que é primordial na vida de muitas pessoas, inclusive de cidadãos de nossa cidade, que já foram
beneficiados, estão sendo ou ainda precisarão daquela entidade.
Parabéns a todas as Equipes, em especial à Diretora do Colégio, Prof.ª Iorema Fabiane Toigo, que
possibilitou a realização do evento. Agradecimentos a todos os estudantes, professores,
funcionários, pais, amigos, parentes, vizinhos e comunidade sul chapadense pela colaboração e
doação dos produtos que serão entregues para o Hospital de Amor de Barretos. Que todos,
indistintamente, sejam agraciados pela iniciativa.
Neste ato, este Vereador Parabeniza o Colégio Atenas e a todos os envolvidos, pela importante
ação em prol do HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS, e deixa registrado nos Anais desta Casa
Legislativa esta singela homenagem, pois todos são merecedores da honraria que ora prestamos.
“Sua parceria solidária vai ajudar a manter viva esta obra que acolhe com carinho e trata com
dignidade todas as pessoas que precisam de atendimento.”

Sala das Sessões, 09 de julho de 2018

Mika
Vereador(a) - MDB
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