
Excelentíssima senhora Presidente,

DRA.  ANDRÉA  DELEGADA,  Vereadora  infra-assinada,
REQUER de  Vossa  Excelência  que  ouvido  o  plenário  e  obedecidas  às
exigências regimentais, conste em ata MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, em
reconhecimento aos importantes serviços prestados a nossa comunidade pelo
Grupo “Fazer o bem sem olhar a quem” e sua organizadora Regina Leite.

Regina Leite, conhecida como Regininha Leite,  é uma gigante
na luta por um mundo melhor. Nos últimos anos organizou o Grupo “Fazer o
bem  sem  olhar  a  quem”,  que  iniciou  suas  ações  com  a  organização  de
campanhas de doação de sangue e que hoje é responsável por diversas ações
filantrópicas realizadas em Jaboticabal.

Mesmo  com  a  pandemia  as  ações  continuam  sendo
realizadas. O grupo foi determinante na organização das últimas campanhas
de  doação  de  sangue,  campanha  de  Natal,  campanha  de  arrecadação  de
donativos  para  outros  estados  que  sofreram  calamidades  públicas,  como
aconteceu em Minas Gerais no início de 2020 e ainda apoio diversas ações
que são realizadas em Jaboticabal.

Rogo a Deus que abençoe as ações que tanto ajudam nossas
famílias carentes, entidades, hospitais e que esse trabalho perdure por muitos
e muitos anos. São Francisco de Assis com sua sabedoria e dedicação aos
pobres deixou uma lição ao dizer “comece fazendo o que é necessário, depois
o  que é possível,  e  de repente você estará fazendo o  impossível”.   Tenho
certeza que Regina Leite através do Grupo “Fazer o bem sem olhar a quem”,
vem trilhando esse caminho com sabedoria e dedicação.

Requer,  outrossim,  seja  dado  conhecimento  da  presente
manifestação a ilustre homenageada na Rua dos Trabalhadores, 133, Centro.
CEP: 14887-040.
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Jaboticabal, 29 de março de 2021.

DRA. ANDRÉA DELEGADA
Vereadora - PSC 

Rua Barão do Rio Branco, 765 - CEP: 14870-330 - Jaboticabal-SP
Fone: 16.3209.9477  - Site: www.jaboticabal.sp.leg.br

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº  346/2018




		2021-03-29T13:36:23+0000




