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Institui o Dia Estadual do Interactiano.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

          Art. 1o  Fica instituído o Dia Estadual do Interactiano, a ser celebrado anualmente em 5 de novembro. 

          Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA

              A intenção precípua do presente projeto é abrir espaço no calendário mato-grossense de
efemérides para uma data especialmente destinada à celebração do Interact Club e de sua importante
contribuição em favor de programas de interesse social e de valorização da cidadania.

           Em Mato Grosso existem 18 clubes com mais de 400 sócios, com unidades instaladas em vários
municípios de Mato Grosso., o Interact Club vem merecendo homenagens assemelhadas, por iniciativa das
esferas administrativas de algumas cidades. Entretanto, a definição de uma data para a celebração em
âmbito estadual é fundada na convicção de que a providência contribuirá para a valorização e o
reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos jovens membros do Interact Club.

                 No Mundo existem 22.991 clubes de Interact espalhados em 162 países, com 528.793 sócios. No
Brasil existem 1.023 clubes de Interact  com 23.529 sócios.

                   Apoiado pelo patrocínio e inspirado pelo compromisso social do Rotary Club, o primeiro Interact
Club – basicamente caracterizado como um clube de serviços voltado para jovens de 14 a 18 anos – foi
formado por estudantes de uma escola secundária da Flórida, nos Estados Unidos, no dia 5 de novembro de
1962. A partir de então, novas unidades do Interact Club foram criadas em diferentes países, com a intenção,
entre outras, de capacitar seus jovens membros para a prestação de serviços locais e internacionais.

                   Desde a sua fundação, o Rotary Club inclui, entre seus programas prioritários, a promoção de
ajuda à infância. Para o sucesso e a eficácia de tal programa, o Rotary busca o engajamento da comunidade,
estimulando, igualmente, a mobilização dos jovens, efetivada, inclusive, por intermédio do apoio ao Interact
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Club, no intuito manifesto de transformar essa juventude atuante em um celeiro de lideranças.

                   São muitas as localidades que têm se beneficiado com a atuação dos interactianos. Dela faz
parte um programa estimulante, que oferece serviços de qualidade e lapida vocações espontâneas,
contribuindo para a consolidação de redes de amizade, especialmente eficazes na obtenção de bons
resultados no trabalho comunitário. 

                 A escolha da data destinada à celebração coincide, oportunamente, com a criação do primeiro
Interact Club, em 5 de novembro de 1962, evento que marca o ponto de partida da implementação da
valorosa missão a que se dedicam os jovens interactianos. 

                  Vale ressaltar, que recentemente por meio da lei federal nº 13.687, de 02 de julho de 2018, foi
instituído o Dia Nacional do Interact.

                 Pelo exposto e por considerarmos oportuna e meritória a proposição ora apresentada, solicito o
seu acolhimento pelos ilustres Pares.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Agosto de 2018

 

Romoaldo Júnior
Deputado Estadual
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