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MOÇÃO Nº 4/2022

ASSUNTO: MOÇÃO DE APLAUSOS

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Apresento a V. Exa., nos termos do art. 138 do Regimento Interno, a presente 
"Moção de Aplausos",  a ser encaminhada ao casal LEANDRO MARCOS PIRES e SÔNIA
MARIA DA SILVA PIRES, pelo PROJETO AMOR AO PRÓXIMO.

Trabalho de assistência aos mais necessitados, famintos, dependentes químicos
e sem teto. Realizado pelo casal LEANDRO MARCOS PIRES e SÔNIA MARIA DA SILVA
PIRES, residentes no Bairro Santa Cecília em Carandaí. 

Este trabalho completou no mês de julho de 2022, 3 (três) anos.

Segue um breve relato feito pelo casal Leandro e Sônia sobre este trabalho incrível e
de suma importância.

“Trabalhamos oferendo apoio e auxílio a moradores de rua nos municípios de
CARANDAÍ, RESSAQUINHA e BARBACENA.

Uma vez por semana, levamos JESUS, café, pão, bolo, suco, roupas, cobertores,
carinho e atenção às pessoas que têm muito pouco. São atendidas em média, 60 pessoas por noite,
aproximadamente 300 por mês e cerca de 3600 pessoas por ano.

Nas oportunidades e quando há o desejo manifestado por essas pessoas de saírem
deste tipo de vida, nós as conduzimos para o projeto EFRAIN, em São João Del Rey. uma clínica
parceira que acolhe moradores de rua e abrem as suas portas para dar-lhes uma oportunidade de se
reerguerem e resgatarem sua dignidade.

Nesta uma vez por semana, visitamos também o Pronto Socorro do Hospital Regional
no município de Barbacena onde oferecemos um café para as pessoas que ficam de acompanhantes dos
pacientes internados ou em observação. Muitas das vezes essas pessoas, não têm direito à alimentação do
hospital. 

Nas visitas realizadas à clínica EFRAIN, uma vez ao mês, levamos em média cerda de
20 cestas básicas arrecadadas entre parentes, amigos e pessoas voluntárias. Tudo é feito com muito
esforço, carinho, dedicação e principalmente AMOR AO PRÓXIMO. Levamos também por ocasião
desta visita à Clínica EFRAIN o que para nós é o mais importante e significativo que é a PALAVRA DE
DEUS.”

Sala Vereador Cícero Barbosa, 04 de novembro de 2022.

MARCOS FELIPE DA SILVA
Vereador


