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Proposição Eletrônica nº 7464

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AOS
ROTARIANOS DO ROTARY CLUB ASSIS FRATERNAL, PELO
TRANSCURSO  DA  SIGNIFICATIVA  DATA  QUE  LHES  É
DEDICADA

Ao propormos a presente Moção, ressaltamos que a data de 23 de
fevereiro é consagrada como o "Dia do Rotariano".

O  Rotary  Club  é  muito  mais  que  uma  entidade  prestadora  de
serviços. É uma instituição da mais alta dignidade, honorabilidade e conceito mundial, pelas
sublimes e altruisticas metas que norteiam suas atividades.

Os rotarianos, por suas participações comunitárias, pela dedicação
à nobre, fraterna e humanística causa, são merecedores da admiração e do respeito de todos
os segmentos da sociedade.

O rotariano quer abraçar o mundo tal é a sua vontade de servir a
comunidade;  é  uma pessoa  cheia  de  boas  intenções,  que  compreende  a  necessidade  de
compartilhar o que tem; companheiro para todas as horas, que entende o mundo ao seu redor.

Em  Assis,  os  quatro  clubes  do  Rotary  que  servem  à  cidade
colaboram  com  o  município  em  muitos  assuntos  ligados  ao  interesse  comum  e  prestam
relevantes serviços comunitários.

Diante disso, requeremos à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas
as formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações
e aplausos ao Rotary Club Assis Fraternal, pelo transcurso da significativa data que lhes é dedicada.

Que  do  deliberado  seja  dado  ciência  à  Presidente  de  nosso
homenageado,  Andrea  Lucia  Dorini  de  Oliveira  Carvalho  Rossi, dando-lhe  ciência  do
reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial deste Vereador.

SALA DAS SESSÕES, em 26 de fevereiro de 2020.

SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD 
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