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 MOÇÃO DE APLAUSO N.º 10/2016 
 
 
 

 
AUTOR: vereador Robson Amorim Machado 

 

 

Aplaude a Associação Cultural e Comunitária de Amigos 

– “ACCA”, denominada Radio Metrô FM 87.9, que foi 

fundada em 13 de Novembro 1998 pela realização do 

evento social - PROJETO JUVENTUDE VIVA.  

 

O vereador abaixo signatário no uso de suas prerrogativas e na forma dos artigos 136 e 137 

do RICM de Juína, Estado de Mato Grosso, vêm de público, exteriorizar esta MOÇÃO DE APLAUSO 

a Augusta e Respeitável Loja Simbólica Estrela dos Magos e seus membros pela organização e 

realização da “FEIJOADA DO BEM” com intuito de angariar recursos para o Hospital do Câncer de 

Mato Grosso. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Tendo notório que a Associação Cultural e Comunitária de Amigos – “ACCA”, denominada 

Radio Metrô FM 87.9, que foi fundada em 13 de Novembro 1998 tem como objetivo principal 

contribuir para o desenvolvimento social, cultural e comunitário do Município de Juína - Mato Grosso, 

esta entidade civil organizada, sem fins lucrativos, a Rádio Metrô FM Juína cria, coordena e apoia os 

mais diversos eventos de caráter social, em nosso município: 

ü Corridas de Motocross e de kart, corridas de rua, campeonatos de futsal, vôlei, karate e 

outros. Suas ações apresentam também apoio e estímulo às diversas manifestações 

culturais, a saber; danças tradicionais gaúchas, dança de rua, festivais de canção, arte 

circense, capoeira e balé, dentre outros.  

. 

 

 

 

Discussão e votação única em: 
____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do(a) presidente 
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Considerando também as parcerias que a Associação Cultural e Comunitária de Amigos – 

“ACCA”, denominada Radio Metrô FM 87.9 tem firmado ao longo dos anos com o poder público, 

cooperando na divulgação de campanhas de utilidade pública, como as campanhas para doação de 

sangue, campanhas de vacinação, campanhas de matrícula, 

Considerando também a efetividade na realização por 12 anos consecutivos dos Torneios 

Natal Sem Fome, que além de incentivar a pratica esportiva, tem inserida o exercício da caridade e 

cidadania.  

Considerando também a realização DO PROJETO JUVENTUDE VIVA desde o ano de 2012, 

que promove no dia 12 de outubro - Dia das crianças, um dia festivo marcado por diversas atividades 

de lazer e entretenimento.  Como: brincadeiras, jogos infantis, o esporte nas competições, a interação 

com profissionais de educação física, a cultura nas apresentações de dança, é feita também a 

distribuição gratuita de lanches, salada de frutas, picolés e cachorro quente e principalmente, a 

distribuição de brinquedos ás crianças, em comemoração pelo seu dia. Na Edição do ano 2016 houve 

a participação aproximada de 5.000 pessoas. Foram sorteadas 290 bolas, Distribuídos 1000 

brinquedos (bonecas e carrinhos), foram servidos: 3.500,00 picolés, 3.500,00 sanduiches 3.500 

sucos, foram realizados 50 cortes de cabelos, 30 atendimentos odontológicos e 30 exames de 

audiometria, tudo isto graças a relevante iniciativa do Projeto Juventude Viva e da cooperação de 

inúmeras parcerias firmadas. 

Por todas as razões apontadas por ser justa oportuna e merecida, APLAUDIMOS ao Sr. 

Claudecir Zilio – Diretor da Associação Cultural e Comunitária de Amigos – “ACCA” e, denominada 

Radio Metrô FM 87.9 e toda sua equipe, por toda contribuição positiva á sociedade de Juína, 

reconhecendo a importância do trabalho por ela executado na busca de melhor promover o bem 

social. 

Diante do exposto, contamos com o apoio de todos os nobres edis nesta matéria e sua 

aprovação. 

Sala de sessões, Plenário Henrique Simionatto, Juína 19 de outubro de 2016. 

 

 

Robson Amorim Machado 

vereador autor 

 

Vereadores / apoio:  
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HISTÓRIO DA ASSOCIAÇÃO 
 

A Associação Cultural e Comunitária de Amigos – “ACCA”, denominada Radio Metrô FM 87.9, 

foi fundada em 13 de Novembro 1998. 

O seu objetivo principal é contribuir para o desenvolvimento social, cultural e comunitário do 

Município de Juína - Mato Grosso. 

Sua Licença para Funcionamento, como Estação de Radiodifusão Comunitária autorizada 

pelo Ministério das Comunicações, data de 15 de Maio de 2007. 

Cumpre, desde então, o seu objetivo, ao contribuir com vigor, para o desenvolvimento social e 

cultural de nosso município. Como uma entidade sem fins lucrativos, a metrô FM cria, coordena e 

apoia os mais diversos eventos de caráter social, em nosso município, que vale a pena enumerar: 

Corridas de Motocross e de kart, corridas de rua, além de campeonatos de futsal, vôlei, 

karate e outros. Nossas ações apresentam também apoio e estímulo às diversas manifestações 

culturais, a saber; danças tradicionais gaúchas, dança de rua, festivais de canção, arte circense, 

capoeira e balé, dentre outros. 

Apoiamos com a divulgação das ações de varias entidades e clubes de serviços sociais 

como: o Lions Club, Leo Club, Rotary Club, Rotaract Club e Escoteiros da Igreja Adventista. 

Nossa participação se estende às feiras de Ciência, bem como aos demais eventos das 

escolas Públicas e Particulares do Município, com a divulgação das Festividades das Comunidades, 

com as iniciativas de arrecadação de alimentos para entidades sociais, tais como o Lar dos Idosos, 

Secretaria de Assistência Social, Caritas da Igreja Católica e a Fundação Ebenezer. Trabalhos que 

tiveram como resultado, a distribuição de toneladas de alimentos, bem como, de centenas de 

brinquedos, para distribuição aos necessitados. 

Nossa parceria com o poder público significa o desenvolvimento e a divulgação de 

campanhas, de utilidade pública, como as campanhas para doação de sangue, campanhas de 

vacinação, campanhas de matrícula escolar, todas de competência do Poder Público, mas que 

contam com a metrô FM, que entende suas obrigações para a promoção do desenvolvimento social e 

cultural da região. 

Em 09 de Novembro de 2002, o Diretor da Associação, Claudecir Zilio com o incentivo do 

Padre Constante, com o apoio da Liga Juinense de Futsal, por meio do seu presidente, Osvaldo da 

Cunha Lins e do comercio local, criaram o Torneio Natal Sem Fome, com o objetivo de promover o 

Esporte através do Futsal. 

Esta vitoriosa iniciativa proporcionou a arrecadação e distribuição de cestas básicas e a 

integração social entre empregadores e seus colaboradores. Este evento foi realizado por 12 anos 

consecutivos, período em que pôde ajudar as famílias, para um natal melhor e mais farto. 
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DO PROJETO JUVENTUDE VIVA: 

O ANO de 2012 foi marcado pelo lançamento da 1ª edição do PROJETO JUVENTUDE VIVA.  

 Idealizado pelo Diretor da Radio Metropolitana FM 87.9, Claudecir Zílio e sua equipe de 

colaboradores, estava dado o passo inicial que abriria o caminho para um projeto de grande alcance 

social, no futuro. 

Nossas ideias eram apresentadas às empresas, autoridades e à sociedade em geral, com o 

objetivo de sensibilizá-las para nos ajudar na realização e no desenvolvimento de ações que 

levassem, gratuitamente, a alegria nas brincadeiras, o entretenimento nos jogos infantis, o esporte 

nas competições, a interação com profissionais de educação física, a cultura nas apresentações de 

dança e, principalmente, a distribuição de brinquedos ás crianças, em comemoração pelo seu dia. 

Aliamos a esta alegria, a distribuição gratuita de lanches, salada de frutas, picolés e cachorro 

quente para afinal, alimentar também o corpo e não somente a alma. 

A participação voluntária de um grupo de colaboradores tornou possível a realização do 

nosso primeiro encontro, com boa presença das famílias, seus filhos e colaboradores e voluntários de 

todos os segmentos da sociedade. 

Foi muito bom ver entre nós o entusiasmo dos colaboradores, a alegria dos voluntários e a 

participação ativa das empresas num dia de congraçamento. 

Recebíamos o sorriso e o olhar brilhante das crianças e seus familiares, os agradecimentos e 

o reconhecimento por aqueles poucos momentos, o que nos estimulava a seguir adiante. 

A partir daquela data fomos impulsionados pela boa vontade das empresas parceiras, pelo 

reconhecimento da sociedade, pela alegria dos familiares e pelo eterno sorriso das crianças que 

crescem juntamente com o nosso projeto. Aos poucos foram se juntando a nós outros colaboradores 

e hoje, oferecemos atendimento médico em audiometria e em odontologia, além de corte de cabelo, 

tudo oferecido por parceiros que, só engradecem nosso projeto de forma voluntária, espontânea e 

gratuita. A eles nosso perene agradecimento. 

O projeto Juventude Viva seguirá adiante, sendo fortalecido, cada vez mais com a sua 

participação. Junte-se a nós e vamos sorrir junto com nossas crianças. 

O PROJETO JUVENTUDE VIVA É TODO SEU. 


