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Proposição Eletrônica nº 7624

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
MÉDICO  PNEUMOLOGISTA,  DR.  LUIS  MARCELO
ROTONDARO,  PELO EXCELENTE TRABALHO VOLUNTÁRIO
QUE  VEM  DESENVOLVENDO  NO  ASILO  SÃO  VICENTE  DE
PAULO

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos ao
Médico Pneumologista,  Dr. Luis Marcelo Rotondaro, pelo  excelente trabalho voluntário que
vem desenvolvendo no Asilo São Vicente de Paulo.

A  palavra  voluntário  tem  um  sentido  único,  ou  seja,  caridade.
Voluntário é o cidadão que doa seu tempo, trabalho e talento, de maneira espontânea e não
remunerada, para causas de interesse social e comunitário. O trabalho voluntário é uma atitude
não remunerada exercida em benefício da sociedade que fortalece o sentido da solidariedade e
da responsabilidade social.

Ao doarem sua energia e sua generosidade, os voluntários estão
respondendo a um impulso humano báxico: o desejo de ajudar, de colaborar, de compartilhar
alegrias, de aliviar sofrimentos, de melhorar a qualidade de vida. Compaixão e solidariedade,
altruismo e responsabilidade são sentimentos profundamente humanos e são também virtudes
cívicas.  Não é algo que fazemos por imposição de alguém. É um compromisso livremente
assumido.

Neste contexto,  destacamos o belíssimo trabalho voluntário  que
vem sendo desenvolvido por nosso agraciado no Asilo São Vicente de Paulo, trabalho digno de
todo louvor e incentivo.

É  com  muito  orgulho  que  dedico  esta  homenagem,  que  ora  é
confiada por esta Casa de Leis, em reconhecimento ao seu trabalho e que fica registrado em
definitivo da História do Município de Assis o destaque por sua atuação.

PARABÉNS!  Nesta  oportunidade  manifesto-lhe  o  desejo  que
continue caminhando de passos firmes e longos pela senda da vida.

Por todas as razões aqui expostas, a cidade de Assis, neste ato
representada por seu Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua
sociedade, congratula-se com o Médico Pneumologista, Dr. Luis Marcelo Rotondaro e o aplaude
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efusivamente pelo excelente trabalho voluntário que vem desenvolvendo no Asilo São Vicente
de Paulo.

Que do deliberado seja dado ciência ao homenageado, dando-lhe
ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial deste Vereador.

SALA DAS SESSÕES, em 16 de março de 2020.

ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO VÊNCIO - Alexandre Cachorrão 
Vereador - PL 
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