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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador que esta subscreve, de acordo com
as normas regimentais em vigor, em especial, o artigo 173 § 1º, inciso V e § 2º do
Regimento Interno, após manifestação do Douto Plenário, apresenta MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES às senhoras Luciana de Amorim Seifert, Aminadabe
Fernandes Ferreira, Marilde de Fátima Duarte, Lucimeire Duarte de
Almeida e Daniela Carla Dias Queiroz Souto, pela iniciativa da realização do
projeto “Sopa Solidária” em nossa cidade.
Em tempos de pandemia do Coronavírus
(Covid-19), o espírito de solidariedade tem sido aflorado e em nossa cidade não
tem sido diferente. Vários projetos já foram desenvolvidos com o intuito de
amenizar dificuldades das pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Rendemos nesta noite nossas homenagens a
essas cinco valorosas mulheres, que decidiram caminhar a segunda milha ao
realizar um trabalho solidário com a entrega de sopa para pessoas carentes.
Tudo começou a cerca de 45 dias atrás, quando
uma frente fria rigorosa atingiu nosso Município. Em um daqueles dias gelados do
início do mês de julho próximo passado, Aminadabe, em passagem pelas
imediações da Praça Três Marias, apiedou-se de alguns moradores de rua, que
estavam dormindo no local. Com o coração compadecido ela foi até sua casa,
preparou uma panela de sopa e distribuiu para aquelas pessoas. Ela comentou em
um grupo de funcionários públicos do qual faz parte, a ação que realizou, bem
como o desejo de dar continuidade. De pronto Luciana entrou em contado com ela
no privado e se ofereceu para ajudar naquele projeto. Como o assunto foi
propagado no grupo de servidores, uma outra pessoa, a Marilde se prontificou a ir
em busca de doações de alimentos para a preparação da sopa. Marilde e sua
companheira Lucimeire passaram a integrar a equipe, que durante uma semana de
muito frio ofereceram o alimento para aquecer o frio e saciar a fome de várias
pessoas em situação de rua. Na segunda semana o grupo ganhou mais uma
voluntária, a Daniela, que viu as postagens do trabalho nas redes sociais e se
ofereceu para ajudar na preparação da sopa.
Como as doações cresceram e passaram a contar
com alimentos variados, elas decidiram preparar refeições em dias distintos da
semana e atender também outro público, tendo em vista ainda que os dias de frio
intenso haviam passado.
Assim, todas as segundas, terças e quintasfeiras, essas mulheres estão preparando refeições e entregando para famílias mais
carentes, que neste período estão passando por necessidades. A cada dia um bairro
é escolhido e as marmitas carinhosamente preparadas são entregues para as

famílias mais vulneráveis, com crianças e idosos, que ficam extremamente
agradecidas com o gesto de solidariedade.
A ação dessas mulheres ganhou a admiração dos
aparecidenses, sendo que a princípio as doações foram feitas por funcionários do
grupo de whatsapp, e atualmente elas recebem ajuda do comércio local, apoiadores
de nossa cidade e de outras localidades. Ao darem conhecimento do trabalho nas
redes sociais, elas o fazem com o objetivo de conclamar a população para
contribuir com o projeto e assim fazerem a alegria das famílias em situação de
vulnerabilidade social.
Este Vereador, que tem conhecimento da
importância de projeto desta natureza no contexto atual, entendeu ser oportuno
prestar essa singela homenagem, em reconhecimento por tão nobre gesto de amor
ao próximo.
Que se ciência desta Moção às homenageadas,
de maneira a reiterar o nosso reconhecimento pelo ato de amor praticado ao saciar
a fome daqueles que estão passando por necessidades.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 16 de agosto de 2021.
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