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Os Vereadores, 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,
apresentam MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES aos senhores Danilo Tiago
Franco Martins, Luiz Gustavo Gonçalves Neira, João Pedro Vilela de
Freitas e Marcos Paulo Oliveira Silva, organizadores da “2ª PELADA
ENTRE AMIGOS”, realizada no dia 02 de fevereiro de 2019, na Associação
dos Veteranos Aparecidenses - AVA.
Nunca houve tempo em que atos de
solidariedade fossem tão necessários como nos dias atuais. Vivemos tempos
difíceis, onde todo tipo de violência e uma sucessão de calamidades são
noticiadas, e ao mesmo tempo assistimos o amor sendo banido do convívio entre
as pessoas.
Contrariando esta triste realidade um ato
de benevolência organizado recentemente em nossa cidade nos faz acreditar que
ainda existe esperança para este mundo que está perecendo.
A 2ª Pelada entre Amigos teve como
palco a Associação dos Veteranos Aparecidenses – AVA, onde quatro equipes se
enfrentaram com um único objetivo: arrecadar leite para atender entidades de
nosso Município.
Para que o evento atingisse o seu
objetivo quatro equipes de futebol se organizaram para se enfrentar e garantir um
espetáculo ao grande público que se fez presente.
Às 16 horas duas equipes deram início
ao confronto, sendo que a equipe “Amigos do Nacca” venceram os “Amigos do
Gustavo Neira”. A disputa seguinte aconteceu entre os “Amigos do Danilo” e os
“Amigos do João Pedro”, que por terminar empatada foi para a disputa “mano a
mano”, e o time do Danilo levou a melhor.
Diante daquele cenário a final ocorreu
entre os “Amigos do Danilo” e os “Amigos do Nacca”, sendo que a primeira
equipe se sagrou campeã.
O grande golaço, no entanto, foi a
iniciativa daqueles atletas, que não pensaram apenas no fato de estarem fazendo
o que mais gostam, que é jogar futebol, mas em atrair um grande público no local
levando um litro de leite para doar à entidades sociais.
O resultado foi uma arrecadação de
2.135 litros de leite que foram doados à APAE, Lar dos Idosos, Albergue
Noturno, Casa da Hospitalidade e Instituto Promocional, cujas entidades prestam

relevantes serviços sociais à nossa comunidade. O benefício alcançou também a
Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado – FESAT, que recebeu 200
litros de leite a título de doação.
Gestos dessa magnitude resultam em
benefícios para quem pratica e para quem é beneficiado. Neste contexto, os
organizadores, que já protagonizaram eventos dessa natureza, afirmaram que
pretendem realizar outros eventos beneficentes, inclusive já estão se
programando para a terceira edição da “Pelada entre Amigos”.
Estes Vereadores, sabendo da importância de tais
gestos humanitários, não poderiam deixar de prestar esta singela homenagem, em
reconhecimento a importante iniciativa e pelos benefícios gerados.
Que se dê ciência desta Moção aos
homenageados de forma a reiterar o nosso reconhecimento e a nossa gratidão por realizar
àquela ação solidária, que contribuiu para suprir deficiências junto às nossas entidades
sociais.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 18 de fevereiro de 2019.
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