Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

MOÇÃO: N°
Assunto:- Apela

, DE 2020.

ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de Mogi Guaçu
com vistas ao acolhimento de
demanda
procedente
da
Instituição Beneficente Lar de
Maria - IBLM.

Senhor Presidente,
A Instituição Beneficente Lar de Maria IBLM exerce atividades de educação e assistência social com
crianças e adultos no bairro rural Chácaras Alvorada, no
município de Mogi Guaçu, com um trabalho de excelência no
ensino de 120 crianças que frequentam, em período integral, a
creche e pré-escola, assim como 43 crianças que frequentam
diariamente Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
e ainda, atende 40 mulheres vítimas de violência que são
atendidas semanalmente por meio de Assistência Social.
Sensíveis aos apelos procedentes da
direção da representante de tal Instituição em Mogi Guaçu, a
Profa. Leila Maria Ramos na cidade de Mogi Guaçu e
reconhecendo a importância do trabalho educacional e
assistencial desenvolvido por essa entidade na luta e defesa de
tais propósitos tão nobres e,
Considerando a relevância da matéria que
efetivamente garante o alcance de educação e assistência social
no bairro rural Chácaras Alvorada em Mogi Guaçu à população
vulnerável;

Li
-'

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
APELA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Mogi
Guaçu, Eng°. Walter Caveanha, instando Sua Excelência para que
se digne estudar a viabilidade de contemplar por meio de subsídio
público, repasse de valor para manutenção de referida Instituição
e suas atividades no Município de Mogi Guaçu, o qual corre risco
de encerramento imediato em decorrência da falta de recursos
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privados (doações), tendo em vista os efeitos da pandemia
decorrente da COVID-19.

Sala "Ulysses Guimarães", 26 de Maio de 2020.
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