REQUERIMENTO Nº.

DE 2017

(Do Sr. Dr. Sinval Malheiros)

Requer Moção de Louvor a Associação
Libertáguias Motoclube do Brasil, da cidade
paulista de Avaré, pelos 10 anos de existência, e
pelos gestos de benemerência em favor de
instituições filantrópicas.

Senhor Presidente,

Requeiro à Vossa Excelência, nos termos do art. 117, inciso XIX, do
Regimento Interno, ouvido o Plenário, que seja registrada nos Anais desta Casa
de Leis, Moção de Louvor a Associação Libertáguias Motoclube do Brasil,
pela comemoração de seu décimo aniversário de fundação, e pela postura de
benemerência que adota, com gestos de apoio a uma das cinco maiores
estruturas oncológicas do País, o Hospital Amaral Carvalho (HAC).

JUSTIFICAÇÃO
A palavra filantropia vem do Grego e significa “amor à humanidade”. Valor
que norteia as instituições filantrópicas, que prestam importantes serviços à
comunidade, garantindo o acesso à saúde, à educação e à assistência social.
Apoiar o cotidiano de luta dessas instituições é missão que eleva as pessoas e
as estruturas que se propõem a tão nobre mister.
Neste contexto, quero registrar, com muita satisfação, o apoio que a
Associação Libertáguias Motoclube do Brasil, da cidade paulista de Avaré,
oferece ao Hospital Amaral Carvalho (HAC), mantido pela Fundação Amaral
Carvalho, em Jaú, também no interior de São Paulo. Para comemorar seus 10
anos de fundação, esse grupo promoveu evento no dia 26 de março que, além
de reunir motociclistas de várias cidades paulistas, angariou três centenas de
litros de leite para a instituição filantrópica.
Esta não foi a primeira vez que ajudam o HAC: há anos, por meio da
Federação Brasileira das Entidades de Combate ao Câncer (Febec), os

motociclistas avareenses realizam, sempre que possível, campanhas de
arrecadação de produtos de higiene ou alimentos. E o fazem de coração, pois
conhecem o importante trabalho que o hospital realiza em benefício de pacientes
de todo o País, muitos deles residentes também na cidade de Avaré.
O HAC atende, em média, 75 mil pacientes por ano. A instituição estima
para 2017 o custo de R$ 250 milhões, para manutenção de serviços de saúde,
assistência social e infraestrutura. Portanto, cada contribuição é de extrema
importância e merece ser exaltada por esta Casa de Leites. Para se ter uma ideia
do grau de dificuldade enfrentado por esta filantrópica, os litros de leite doados
pelo Libertáguias equivalem ao consumo médio de apenas três dias no Hospital
Amaral Carvalho, entre as casas de apoio e a cozinha, que prepara as refeições
de pacientes internados.
Com este gesto concreto de benemerência, a Associação Libertáguias
Motoclube do Brasil comprova a razão maior de sua primeira década de
existência, completada no dia 25 de março de 2017: promover o bom
motociclismo, quebrar o preconceito sobre os motociclistas, praticar ações de
cunho social e divulgar a aprazível Estância Turística de Avaré nos lugares por
onde passam seus integrantes, em suas diversas viagens pelo Brasil e até
mesmo no Exterior, incluindo neste roteiro vários países da América Latina e da
América do Norte.
Dessa forma, conto com o apoio dos nobres colegas Parlamentares para
a aprovação desta Moção de Louvor.

Sala das Sessões,

de

de 2017.

Dr. Sinval Malheiros
Médico e Deputado Federal (PTN/Podemos-SP)

