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Senhor Presidente,
Senhora e Senhores Vereadores,
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o  membro  deste  poder,  baseado  nos  atributos  legais  e  fazendo  uso  dasl p5it+;-àa;àtivas  conferidas  no
Regimento lnterno  da Casa, vem com o devido  acatamento solicitar que, seja  encaminhado MOÇÃO DE
APLAUSOS  ao  PROJET0  SOCIAL  MIR  EM  AÇÃ0,  projeto  criado  pelo  Ministério  da  Restauração  em
Santarém. 0 trabalho social desenvolvido pelo  projeto tem tido uma grande expressão e relevância neste
período de pandemia, não apenas denti.o da igreja, mas na pi.ópi.ia comunidade Santarena.

Senhora e Senhores Vereadores, o PRO]ETO SOCIAL MIR EM AÇÃO tem tido um papel fundamental  no

período   de   pandemia   ein   Santarém   criando   estratégias   de   ajuda   material   e   espii.itual   aos   mais
necessitados, aos profissionais de saúde e  pessoas em situação mais vulnerável.

Durante o período de pandemia foram arrecadaclos aliinentos pelos discípulos da igreja e entregue cestas
básicas  à  instituições  filantrópicas,  cooperativas,  abrigos  da  prefeitura.  Foram  doadas  mais  de  2  mi]
máscaras  cirúrgicas  e  de  tecido  confeccionadas  por  discípulos  da  igreja  para  Unidades  de  Saúde,  UPA,

agentes  de limpeza  da  SEMINFRA, instí[uições e  cooperativas.  0  Projeto doou roupas, sapatos, lençóis  e

colchões para famílias necessitadas. Foram entregues no Hospital Municipal e Hospital da Unimed cartas

com bombons com reconhecimento e demonstração de amor aos extraordinários profissionais da saúde,

os quais não têm medido esforços para desenvolver com tanta excelência seu ofício,,  0 Projeto também
criou o Conexão do Bem que   atende uma média de  150 profissionais da sai'ide via telefone  e whatsapp
com  ajuda  espiritual,  oração  e  demonstração  de  amor,   além  de  ter  criado  um  canal  virtual  com  Dicas
Diárias que levam informações, palavras de vida, edificação e motivação às pessoas.

"Uma igreja viva é aquela que não sucumbe em meio ao caos, mas encontra oportunidades para derramar

a vida de Deus. 0 Mir em Ação nos ensina que é preciso demonstrar amor com atitudes."
Em  nome  dos  Apóstolos  Wellington  Galdino  e  Varlinda  Galdino,  este  Poder  estende  esta  MOÇÃO  DE

APLAUSOS à todos os vo]untários que doam recursos e seu tempo para mantei-esse projeto vivo.

Ante o exposto, atendidas todas as formalidades legais, requeiro que fique constando na ata desta Sessão
Legislativa, MOÇÃO DE APLAUSOS e que seja  enviada  cópia ao Ministério lnternacional da Restauração


