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Moção de Aplausos e Parabéns N9 2020.

Senhor Presidente, Senhora e Senhores Vereadores.
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0 Membro deste Poder, signatário do presente, fazendo uso das prerrogatlvâsqRle'mes são

conferidas  pelo  Regimento  desta  Casa,  após  os  trâmites  regimentais  solicita,  VOTOS  DE

APLAUSOS  E  PARABÉNS,  ao  Rotary  Clube  de  Santarém   ``Vitória   Régia'',  que  em   reunião

remota na noite de ontem dia 28 de Junho do ano corrente, a oficialização através do Rotary

Clube lnternacional.

JUSTIFICATIVA

Senhora  e Senhores Vereadores e presentes, venho através deste expediente  informar que
em reunião remota realizada na noite de ontem dia 28 de Junho de 2020, houve a oficialização
do  Rotary  Clube  de  Santarém  ``Vitória  Régia'',  reconhecida  pelo  Rotary  Clube  lnternacional

que, é uma organização internacional criada em 23 de fevereiro de 1905 pelo empresário Paul Harris
e alguns amigos. Tem como objetivo declarado unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários
e promover valores éticos e paz a nível lnternacional.
Hoje, o Vitória-Régia conta com 21 associados. Oficialmente constituído na  noite do dia 28 de junho
de 2020, em reunião solene que ocorrera as 21:00hs de Brasi'lia transmitida via Zoom, contando com
a participação de inúmeros Rotarianos do Brasil, amigos, familiares e demais convidados.
Se faz necessário destacar que, apesar do clube ter sido oficializado recentemente, desde o ini'cio de
abril  de  2020,  iniciaram-se os  preparativos  para  a  fundação do  mesmo, todos os  associados têm  se
dedicado a realizar ações no município e região para contribuir com a sociedade neste tempo de crise,
ao todo já contabilizamos oito ações de doações de máscaras, capotes e até parcerias na sanitização
de Belterra.
0 clube é constitui'do  pelos  membros e  um  conselho  diretor,  conselho este formado  por Diretor de
Protocolo,  Diretor  de  Projetos,  Diretor  de  lmagem  Pública,  Presidente  da  Comissão  da  Fundação
Rotária, responsável por Novas Gerações, DQA (Desenvolvimento do Quadro Associativo), Presidente,
Vice, Secretário e Tesoureiro.

Que desta decisão seja dado conhecimento ao Rotary Clube de Santarém "Vitória Régia" e a

toda sociedade santarena.
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