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APLAUDE A COMISSÃO ORGANIZADORA DO LEILÃO “DIREITO
DE  VIVER”  DO  HOSPITAL  DO  AMOR  DE  BARRETOS  PELO
EXCEPCIONAL  TRABALHO  VOLUNTÁRIO  DESENVOLVIDO  EM
PROL DA ENTIDADE.

A Câmara Municipal de Castanheira, por sua vereadora abaixo signatária, no uso de suas prerrogativas e na
forma do Art. 94 do Regimento Interno da Casa, vem a público, exteriorizar esta MOÇÃO DE APLAUSOS  à
Comissão Organizadora do Leilão “Direito de Viver” do Hospital do Amor de Barretos, pelo excepcional
trabalho voluntário desenvolvido em prol da entidade.

A presente Moção de Aplausos vem exteriorizar o reconhecimento dos excepcionais serviços prestados por esta
Comissão que não mede esforços  no trabalho e  dedicação ao serviço  voluntariado.  Para  ponderar  nossa
homenagem vamos relatar a história do Hospital do Amor e do Leilão Direito de Viver:

No  ano  de  1989,  Henrique  Prata,  filho  de  Paulo  Prata,  abraçou a  ideia  do  pai  e,  com ajuda  de  fazendeiros  da
cidade e da região realizaram o projeto de arrecadação para o Hospital do Câncer de Barretos. No Município de
Castanheira não foi diferente, o projeto também foi abraçado de coração, dando início no ano de 2008, onde a
Senhora Sandra e o Vereador Nildomar em uma festa do peão no Município de Juruena participaram de um
evento  beneficente  para  o  Hospital  do  Amor.  Neste  evento  estava  presente  o  Diretor  do  Hospital,  o  Senhor
Zardine que proporcionou uma parceria de trazer para o Nosso Município esta proposta de ajuda solidária ao
Hospital do Amor, que foi aceito e, no mesmo ano foi realizado o primeiro leilão de touro doado por um
fazendeiro da região. O leilão de animais ocorreu na cidade de Juína e a arrecadação chegou ao valor de 1.800,00
reais. O segundo evento já foi arrecadado 3 cabeças de gado e o valor chegou a 2.400,00. No ano seguinte foi
realizado um baile no Estádio Municipal,  evento esse que necessitou de novos parceiros na organização e
realização, onde passaram a fazer parte do grupo Virgílio, Sandra, Nildomar, Kátia, Jarbas, Josélia e Noemi. E
assim o Projeto Direito de Viver se fortaleceu em nosso município, fazendo se necessário formar uma comissão
para os futuros eventos, a qual foi composta pelos seguintes membros: Senhor Zé da Bota e Esposa, Virgílio e
Esposa, Junior do Serjão e Esposa, Rogério Graeff e Esposa, Wesley, Noemi Batista e Leandro Tenório.

Na realização do último evento foi arrecadado entre gado e outras doações um valor de R$ 132.834,00 reais.

Como podemos observar esta Comissão não mediu esforços para desenvolver o Projeto final, por isso, esta Casa
de Leis não poderia ficar omissa, sendo nossa obrigação e satisfação aplaudir o trabalho realizado, sendo está
uma medida justa e merecida, externando os mais sinceros aplausos a esta COMISSÃO, que tanto tem mostrado
dedicação, competência e amor pela sua missão, além de colocar os seus valores humanitários à disposição da
população, que merece nosso reconhecimento e aplausos.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 07 de dezembro de 2020.
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