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Proposição Eletrônica nº 4420

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
ROTARY  CLUBE  ASSIS  NORTE,  PELOS  48  ANOS  DE
FUNDAÇÃO  E  TRABALHO  VOLUNTÁRIO  EM  PROL  DA
COMUNIDADE ASSISENSE

Considerando que o Rotary é, em síntese, a formalização do mais
alto nível de solidariedade humana que possa existir;

Considerando que  entre  os  valores  humanos  mais  preciosos,
figuram a capacidade de estender a mão, de auxiliar o próximo, de amparar, de ensinar;

Considerando que fraternidade de fato é mostrar novos rumos, é
sedimentar as avenidas que possam amenizar a dor de todos aqueles que sofrem pela falta de
perspectivas e de oportunidades reais;

Considerando que fraternidade é promover o encontro de cada
pessoa com ela mesma e com um amanhã melhor;

Considerando que  fraternidade  é  buscar  o  preceito  divino  da
igualdade, da inclusão, da liberdade e do desprendimento;

Considerando que fraternidade é Rotary;

Considerando que o Rotary Clube Assis Norte,  é um clube de
serviço  que  desempenha  um  papel  especial  na  nossa  comunidade,  prestando  relevantes
auxílios à população, com a realização de importantes obras e atividades de assistência social,
que somam com um mundo melhor e mais justo;

Considerando que  o  valoroso  trabalho  desenvolvido  pela
entidade, certamente não seria possível sem a dedicada participação e contribuição dos seus
membros  voluntários,  que  estão  sempre  prestando  relevantes  serviços  ao  município  e
contribuindo grandemente para o seu desenvolvimento;

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais  seja  inserido  na  Ata  de  nossos  trabalhos,  voto  de

congratulações  e  aplausos  ao  Rotary Clube Assis  Norte,  pelos  quarenta  e  oito  anos  de
fundação e trabalho voluntário em prol da comunidade local, que serão comemorados no dia
04 de março do corrente ano.
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Requeiro,  outrossim,  que  do  deliberado  seja  dado  ciência  ao
homenageado, na pessoa do seu Presidente, Cap. Mário Harvo Maeda, dando-lhe ciência do
reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial deste Vereador.

SALA DAS SESSÕES, em 25 de fevereiro de 2019.

EDUARDO DE CAMARGO NETO
Vereador - PRB 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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