MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 0172/2018,
APRESENTADA EM SESSÃO ORDINÁRIA DE: 19/11/2018,
AUTORIA:- PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
CONSIDERANDO que no último dia 18 (dezoito) de Outubro a Loja Maçônica
Padre Feijó completará, honrosamente, 87 (oitenta e sete) anos de
fundação e que, por todos esses anos, através de seus respeitosos Membros,
sempre estiveram atentos aos anseios dos nossos munícipes e da
coletividade de uma forma geral;
CONSIDERANDO que no último dia 10 (dez) de Novembro a Loja Maçônica
Padre Feijó realizou, com glórias de total sucesso, o tradicional bingo
beneficente que mais uma vez consagrou-se como um dos mais importantes
eventos no meio filantrópico e social;
CONSIDERANDO que aludido Clube de Serviço nada mais é que uma
associação de homens esclarecidos e dotados de uma filosofia que procura o
bem comum, trabalhando desinteressadamente para solucionar ou, pelo
menos, minimizar os problemas que afligem uma comunidade e que,
principalmente, são alicerçados no companheirismo sadio;
CONSIDERANDO que nos dias atuais, quando muito se fala em desemprego,
em crise, em degradação dos valores morais, entre outros fatores é que
surge a importância dos chamados Clubes de Serviços, desinteressados
dentro de nossa sociedade (como é o caso) já que nossa querida Regente
Feijó tem o privilégio de ser consagrada com a existência deste e de outros
respeitosos Clubes de Serviços, cada qual se destacando da sua forma;
CONSIDERANDO o dever deste Egrégio Poder Legislativo em reconhecer o
espírito humanístico deste respeitoso Clube de Serviço e, assim, expressar
todo o seu reconhecimento a Loja Maçônica Padre Feijó, notadamente
pelos relevantes serviços prestados e, principalmente, pelos grandes feitos
voltados às comunidades carentes.

REQUEIRO, nos termos do artigo 228, § 1º, inciso V, do Regimento Interno,
após ouvido o Douto Plenário desta Casa, que seja constada em ata a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES a ser ofertada a todos os Ilustres e
Renomados Membros da Loja Maçônica Padre Feijó por ocasião de seus 87
(oitenta e sete) anos de fundação e pelo sucesso do bingo tradicional
realizado.
Digno e merecedor de elogios e aplausos: como legítimo representante da
comunidade regentense saúdo este honroso Clube de Serviço que tem à sua
frente inúmeras personalidades de qualidades raras e habilidades ímpares
nas obras assistenciais.
REQUEIRO AINDA que da presente Moção seja dada ciência ao(s)
homenageado(s), oficiando-se o seu Ilustre e Renomado Presidente: Adriano
Coimbra de Freitas, externando as saudações deste Legislativo Regentense.

Plenário “Pres. Gilberto Malacrida”, em 19 de Novembro de 2018.

Vereador Marcelo Ferrari

