MOÇÃO Nº 031/2018,
APRESENTADA NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/02/2018,
AUTORIA:- Vereador MARCELO FERRARI.

CONSIDERANDO o fato de que no último dia 16 (dezesseis) de
Fevereiro o ROTARY CLUBE DE REGENTE FEIJÓ-SP comemorou
a passagem de mais um ano de sua fundação (em nossa cidade)
completando, assim, 70 (setenta) anos de serviços prestados de forma
desinteressada.
CONSIDERANDO que são 70 - legítimos - anos de eficiência
produtiva. Todos os Ilustres e Renomados Membros desta Honrosa
Entidade tem a chance de viver este Movimento e perceber o respeito, o
carinho e a ovação de toda uma sociedade para um público de milhares
de pessoas, nos mais variados países existentes no mundo todo.
Portanto, o Rotary Clube (através de seus Associados) é como uma
árvore que cresce fortalecendo suas raízes.
CONSIDERANDO ainda o fato de que – no próximo dia 23 –
comemorar-se-á oficialmente o DIA DO ROTARIANO em nossa
cidade (dia este instituído pela Lei Municipal nº 2.511, de 20 de agosto de
2009) e nada mais justo do que, uma vez mais, nos render diante de
tamanha generosidade de todos os Ilustres e Renomados Membros deste
valoroso Clube de Serviço e da referida entidade saudando-os por mais
esta ocasião festiva. Que todos consigam alçar as metas almejadas!!!
CONSIDERANDO FINALMENTE a imprescindibilidade da função
social e do papel fiscalizador deste Egrégio Poder Legislativo dentro do
Estado Democrático de Direito que nos momentos necessários e

cabíveis deve se render diante destas ocorrências e poder relembrar este
momento para nós é uma felicidade plena e que muito nos engrandece.
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 Associados e Membros desta brilhante
Entidade o ROTARY CLUBE DE REGENTE FEIJÓ-SP por
ocasião de seu 70º ANIVERSÁRIO DE SUA FUNDAÇÃO EM
NOSSA PUJANTE REGENTE FEIJÓ-SP, além da passagem do
DIA DO ROTARIANO notadamente por sua lisura, competência e,
principalmente, por ter demonstrado e buscado, ao longo de todos esses
anos, o Companheirismo e a Paz entre os homens.
REQUEIRO AINDA que da presente Moção seja dada ciência aos
homenageados expedindo-se ofício ao seu Ilustre e Renomado Sr.
Presidente do Rotary Clube de Regente Feijó: CARLOS
DONIZETE SOTOCORNO, ressaltando as sinceras saudações deste
Legislativo regentense.
Plenário “Pres. Gilberto Malacrida”, em 19 de Fevereiro de 2.018.
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