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Assunto: Aplaude e Congratula a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

O Poder Legislativo do Município de Itapoá,  Estado de Santa Catarina,  por

unanimidade  dos  vereadores,  apresenta,  nos  termos  regimentais,  a  presente  MOÇÃO DE

APLAUSOS a Rede Feminiina de Combate ao Câncer. 

A Rede foi apresentada à comunidade de Itapoá, em um jantar realizado no dia

07 setembro, promovido pela loja ManuBeauty.

A iniciativa de montar a Rede em nossa Cidade partiu do Senhor Solismar,

proprietário da loja Manu, onde em conversa com algumas mulheres, inclusive, algumas já

diagnosticadas pela doença, e, reconhecendo a necessidade da locomoção para outras cidades

em busca de recursos,  transporte  e  assistência,  entraram em comum acordo para trazer  o

Projeto Rede Feminina de Combate ao Câncer para Itapoá, sendo que à Rede é referência em

todas as cidades onde atua.

A Rede é uma ONG de nível Nacional, a qual abrange, atualmente 22 estados e

o Distrito Federal, com Sedes instaladas em mais de 400 municípios, é uma instituição sem

fins lucrativos, selecionada como uma das 100 melhores ONGs do Brasil no ano de 2017, a
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instituição  foi  criada  para  a  defesa  dos  direitos  sociais  de  pessoas  em  situação  de

vulnerabilidade  ou  de  risco  social,  portadoras  de  câncer,  sem distinção  de  sexo  e  idade,

beneficiários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e outros serviços.

Conta com o apoio incondicional de voluntários e contribuintes, emprega todo

o  empenho  necessário  para  gerar  ações  e  resultados  efetivos  para  a  integração  dos

beneficiários na sociedade e o combate ao câncer.

A Rede tem como missão acolher portadores de câncer e seus familiares, por

meio  de  serviços  de  apoio  assistencial  de  proteção  e  de  promoção,  para  enfrentar  as

vulnerabilidades que a doença impõe.

Fortalecer a prevenção ao câncer por meio de ações que visem o diagnóstico

precoce para a diminuição das incidências e o bem estar para a melhoria da qualidade de vida,

da população em geral.

Diante do exposto, e pelos méritos acima narrados, é que esta Casa de Leis

aprova  honrosamente esta Moção de Aplausos.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 09 de outubro de 2019.
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