LEI Nº 7.179/2021

“RECONHECE ENTIDADE COMO UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE- GO APROVA:

Art. 1º. Fica reconhecido como Utilidade Pública Municipal o grupo “AMIGOS CONTRA A
FOME” (nome fantasia), “ASSOCIAÇÃO AMIGOS CONTRA A FOME RIO VERDE” (nome
empresarial), sem fins lucrativos, nº de inscrição: 32.163.991/0001-10, com sede na Rua 29,
nº 210, Qd. “Q”, Lt. 2, Vila Carolina, CEP: 75906442, Rio Verde/GO.

Art. 2º. Revogada as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data da
publicação.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE – GOIÁS, aos 04 dias do mês de
outubro de 2021.

Lucivaldo Tavares Medeiros
Presidente

Marussa Cássia Favaro Boldrin
1ª Secretária

JUSTIFICATIVA

A partir da Campanha Natal para Todos, promovida por um grupo de amigos em Rio
Verde/GO há aproximadamente 4 (quatro) anos, a família da senhora Liege Marques colocou
como meta ajudar pelo menos uma família por semana com alimentos ou cesta básica.
Com o passar dos anos, a quantidade de famílias que necessitavam de auxílio foi
aumentando de forma exponencial, mas a família, com muito esforço e dedicação, sempre
buscava ajuda para conseguir auxiliar a todos que necessitavam.
Em dezembro de 2017, o filho de Liege, Henrique Marques, convidou o seu amigo,
Victor Leão, para participar das entregas de algumas cestas básicas, roupas e brinquedos em
algumas casas. A partir de então, e em virtude da grande quantidade de pedidos de novas
famílias precisando de auxílio, os dois passaram a conversar sobre uma forma de conseguir
doações da comunidade rio-verdense que possibilitassem garantir o auxílio semanal de mais
famílias necessitadas.
Foi assim que ambos idealizaram o “Projeto Amigos Contra a Fome”, com a ideia de
pedir ajuda e doações de alimentos por meio do aplicativo Instagram, uma das redes sociais
mais utilizadas atualmente.
A escolha do nome “Amigos Contra a Fome” se deu com base no principal objetivo do
trabalho: levar, além do alimento material, por meio de um diálogo fraterno e do amor, o
alimento espiritual, que consiste na importância de se manter a fé e a conexão em Deus,
sobretudo a de estudar e vivenciar diariamente os ensinamentos do nosso mestre, modelo e
guia, Jesus.
Logo após a primeira publicação, em 2 de janeiro de 2018, muitas pessoas entraram
em contato para fazer doações de alimentos, roupas, eletrodomésticos, dinheiro e,
principalmente, para se doarem. Várias pessoas se dispuseram em ajudar na organização e
nas entregas das roupas e cestas básicas e, então, sem nenhuma pretensão inicial, nos
tornamos um grupo.
A cada dia pedidos de novas famílias foram surgindo e, hoje, temos quase 3.000 (três
mil) famílias cadastradas, que foram, ainda são, ou aguardam para serem auxiliadas.
Trata-se de uma associação sem fins lucrativos cujo fim é auxiliar, semanalmente, as
famílias carentes de Rio Verde/GO com cestas básicas.
Embora o foco seja doações de alimentos, tentamos ajudar, sempre que possível,
com outras necessidades materiais, tais como roupas, remédios, materiais escolares,
brinquedos, móveis, eletrodomésticos, entre outros objetos.
Todavia, o nosso principal objetivo é levar, por meio de um diálogo fraterno, o auxílio
espiritual, que consiste na importância de se manter a fé e a conexão em Deus, sobretudo a

de vivenciar diariamente os ensinamentos do nosso mestre, modelo e guia, Jesus, com base
na única religião professada pelo Cristo: a do Amor.
As doações materiais são o meio que utilizamos para levarmos um pouco de atenção,
carinho, amor, fé e esperança a tantas famílias que sofrem ao nosso lado. Tentamos plantar
a semente do amor de Jesus em seus corações, para que floresça o bem e cada uma delas se
sintam plenamente capazes de superar as dificuldades que vivenciam.
Além do auxílio semanal às famílias carentes, estamos buscando colaboradores para
nos ajudarem na construção de uma sede própria, para que possamos oferecer os seguintes
projetos à comunidade, dentre outros:
Costurando o futuro
Oportunizar cursos gratuitos de costuras em geral.
Evangelização Ecumênica
Oferecer aulas de Evangelização Ecumênica para crianças, jovens e adultos com base
no Evangelho de Jesus, a Religião do Amor.
Cursos profissionalizantes
Oportunizar cursos básicos,
mecânica em geral.
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e

Esporte para a vida
Construção de uma quadra poliesportiva para o oferecimento de aulas de futebol,
tênis, basquete, vôlei, entre outros esportes.
Cozinha solidária
Construção de uma cozinha industrial para oferecer cursos gratuitos de culinária
básica e também para a realização de eventos solidários, como almoços, jantas e
sopas à comunidade local.
Harmonia para a Alma
Oferecimento de aulas de instrumentos musicais para a comunidade.
Diante do exposto, esperamos contar com o beneplácito dos demais nobres Pares.
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