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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 ao Deputado Estadual Paulo Corrêa, bem como à
Equipe do Projeto Onça Pintada, formada pelos profissionais Dr. Marcos
Paulo Freitas, Médico; Ana Dalva Duarte Bezerra, Assistente Social; Lucimar
Freitas, Enfermeira; Natalie Bezerra, Assistente do Médico; e Ederson
Moreira, Motorista, por mais uma vez contemplar o município de Aparecida
do Taboado com a realização de exames de mamografia, no dia 26 de março
de 2022, cuja ação consolidou as comemorações do Mês da Mulher.
O Projeto Onça Pintada foi idealizado pelo
Deputado Paulo Corrêa, atual Presidente da Assembleia Legislativa de Mato
Grosso do Sul, após uma triste experiência em sua família, quando perdeu entes
querido vitimados pelo câncer. Atualmente o Deputado é o maior colaborador do
Projeto, que já conta com 20 anos de relevantes serviços prestados em todo o nosso
Estado.
A exemplo de tantos outros municípios sulmato-grossenses, Aparecida do Taboado já foi agraciada com os atendimentos do
Projeto Onça Pintada, sendo que neste momento quero ressaltar a importância para
nossa população nos anos de 2021 e 2022.
Em plena pandemia do novo Coronavírus
COVID-19, no ano de 2021 a saúde pública deste Município tinha uma demanda
reprimida de vários exames, entre estes o de mamografia e próstata. Neste
contexto, este Vereador intermediou a vinda do ônibus do Projeto Onça Pintada ao
nosso município, cuja presença se deu no mês de novembro daquele ano,
oportunidade em que 120 aparecidenses foram atendidos, sendo 60 homens com a
realização de exames de próstata e 60 mulheres com mamografia.
Como se trata de exames para prevenção e
diagnóstico precoce de câncer, tais procedimentos devem ser realizados
periodicamente. Assim em 2022, mais precisamente no mês de março, quando se
comemora o Dia Internacional da Mulher e ocorrem várias celebrações alusivas ao
tema, mais uma vez solicitei do nobre Deputado a vinda do Projeto Onça Pintada
à Aparecida do Taboado.
Em atenção à nossa reivindicação, no dia 26 de
março de 2022, a equipe de profissionais que compõem o Projeto Onça Pintada,
formada pelo médico Dr. Marcos Paulo Freitas, a assistente social Ana Dalva
Duarte Bezerra, a enfermeira Lucimar Freitas, a assistente do médico Natalie

Bezerra e o motorista Ederson Moreira, esteve em nossa cidade, atendendo mais
60 mulheres com o exame de mamografia.
Este Vereador, que esteve presente no local de
atendimento do projeto e entende a importância do serviço disponibilizado à
população aparecidense, não poderia deixar de expressar a nossa gratidão a toda a
equipe de profissionais, em especial ao Deputado Estadual Paulo Corrêa,
idealizador do projeto e seu maior colaborador, lembrando que ele foi o doador do
ônibus e ainda cede o espaço para o funcionamento desta ONG.
Que se dê ciência desta Moção ao Deputado
Estadual Paulo Corrêa e aos integrantes da equipe de profissionais do Projeto
Onça Pintada, de maneira a reiterar, em nome da população aparecidense, a
nossa gratidão por disponibilizar os atendimentos deste projeto por dois anos
consecutivos ao nosso Município, rogando à Deus que continue abençoando a
vida de cada um, bem como os trabalhos realizados.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 11 de abril de 2022.
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