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MOÇÃO DE AGRADECIMENTOS Nº 026/2021 

DE 13/12/2021 

 

AUTOR VEREADOR: MATEUS APARECIDO LIMA.             

EMENTA: MOÇÃO DE AGRADECIMENTOS, aos Senhores FELIPE 

JOIOSO e LEANDRO HENRRIQUE MORALLES e equipe, ideali-

zadores da LIVE SOLIDARIA, ajudando o município de Santa 

Lúcia em todo o ano de 2021.      

Senhor Presidente, Senhores Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

A LIVE SOLIDÁRIA, idealizada pelos senhores FELIPE 

JOIOSO e LEANDRO HENRRIQUE MORALLES e equipe, durante 

todo o ano vem ajudando o nosso município, com arrecadação 

de alimentos a população carente;    

No dia 05 de Dezembro próximo passado a LIVE SO-

LIDÁRIO, realizou na cidade de Américo Brasiliense, o 

JOGO SOLIDARIO com a presença de craques do futebol do 

nosso Brasil, Estado e Municípios de nossa região, com 

a presença de um grande público;  

Com a realização do JOGO SOLIDARIO, arrecadou-se 

muitos alimentos para serem distribuídos a cerca de 30 

(trinta) mil famílias, carentes das cidades de Américo 

Brasiliense, Araraquara, Santa Lúcia, Rincão e Motuca; 

Até o final deste ano o projeto terá ajudado a 

famílias, com mais de dez mil cestas básicas, oito mil 

litros de leite, quatro mil pacotes de bolachas, mais de 

quatro mil ovos de pascoa, além de produtos de limpeza 

e higiene pessoal, brinquedos, uma tonelada de ração para 
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pets, uma cadeira de rodas motorizada, três muletas e uma 

órtose.                

Diante do exposto, MATEUS APARECIDO LIMA, vereador, 

investido em suas atribuições conferidas por Lei, REQUER 

a mesa satisfeitas às formalidades regimentais e ouvido 

o douto Plenário para que seja enviada MOÇÃO DE AGRA-

DECIMENTOS, aos Senhores FELIPE JOIOSO e LEANDRO HEN-

RRIQUE MORALLES e equipe, idealizadores da LIVE SOLIDARIA, 

pela ajuda ao município de Santa Lúcia em todo o ano de 

2021, doando cestas básicas, litros de leite,  pacotes 

de bolachas, ovos de pascoa, além de produtos de limpeza 

e higiene pessoal, brinquedos, a nosso população carente.      

Que do deliberado seja dado ciência aos Senhores 

FELIPE JOIOSO e LEANDRO HENRRIQUE MORALLES e equipe, 

idealizadores da LIVE SOLIDARIA, manifestando o reco-

nhecimento do Legislativo Municipal, em especial deste 

Vereador. 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 de 

Dezembro de 2021. 
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