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REGISTRA  VOTO  DE  CONGRATULAÇÕES  E  APLAUSOS  À
SENHORA  BETE  FERREIRA,  PELO  BELÍSSIMO  TRABALHO
VOLUNTÁRIO  QUE  VEM  DESENVOLVENDO  À  FRENTE  DO
PROJETO "SOPÃO MÃOS À ÀRTE ASSIS 3"

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos à
Senhora Bete Ferreira, pelo belíssimo trabalho voluntário que vem desenvolvendo à frente do
Projeto "Sopão Mãos à Arte Assis 3".

A  palavra  voluntário  tem  um  sentido  único,  ou  seja,  caridade.
Voluntário é o cidadão que doa seu tempo, trabalho e talento, de maneira espontânea e não
remunerada, para causas de interesse social e comunitário. O trabalho voluntário é uma atitude
não remunerada exercida em benefício da sociedade que fortalece o sentido da solidariedade e
de responsabilidade social.

Ao doarem sua energia e sua generosidade, os voluntários estão
respondendo a um impulso humano básico: o desejo de ajudar, de colaborar, de compartilhar
alegrias, de aliviar sofrimentos, de melhorar a qualidade de vida. Compaixão e solidariedade,
altruísmo e responsabilidade são sentimentos profundamente humanos e são também virtudes
cívicas.  Não é algo que fazemos por imposição de alguém. É um compromisso livremente
assumido.

Neste contexto, destacamos o belíssimo trabalho voluntário que há
muitos  anos  vem sendo  desenvolvido  pela  Senhora  Bete  Ferreira,  idealizadora  do  Projeto
Sopão  Mãos  à  Arte  Assis  3,  onde  atende  através  de  um  trabalho  social  junto  com  seus
voluntários mais de 150 famílias,  fazendo a diferença em um tempo difícil  onde com muita
responsabilidade e segurança em meio a pandemia continuam a realizar esse trabalho, que é
digno de todo louvor e incentivo.

Ante ao exposto, a cidade de Assis,  neste ato representada por
seu  Poder  Legislativo,  verdadeiro  signatário  dos  anseios  democráticos  da  sua  sociedade,
congratula-se com a Senhora Bete Ferreira e a aplaude efusivamente pelo belíssimo trabalho
que vem desenvolvendo à frente do Projeto "Sopão Mãos à Arte Assis 3".

Que seja encaminhado ofício à homenageada, dando-lhe ciência
do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo em nome do povo
assisense.
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SALA DAS SESSÕES, em 01 de junho de 2021.

FABINHO ALERTA VERBAL
Vereador - PSD 
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