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                                                                         Moção de Aplausos pelos 110 (cento e dez) anos de  
                                                                          instituição do Rotary Internacional.

 

Com fundamento no que dispõe o art. 154, inciso VIII, do Regimento Interno deste Poder, requeiro a Mesa,
ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS, ao Rotary Internacional,
esposada nos seguintes termos:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio dos Senhores Deputados que a
compõem, vem apresentar MOÇÃO DE APLAUSOS ao Rotary internacional pela comemoração dos 110
(cento e dez) anos de instituição, cujas homenagens serão direcionadas ao Governador do Distrito 4440, o
Sr. Carlos Antonio Garcete Ribeiro.
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JUSTIFICATIVA

A presente moção visa externar o devido reconhecimento ao Rotary Internacional, em comemoração aos 110
(cento e dez) anos de instituição.

O primeiro clube foi instituído no dia 23 de Fevereiro de 1905, na cidade de Chicago, quando o Advogado
Paul Harris com mais três amigos se reuniram com o intuito de reivindicar o espírito de amizade e promover
a fraternização. Foram convidados mais indivíduos que se juntaram ao grupo, agregando valores à medida
que se tornou cada vez mais conhecido. 

O nome “Rotary” é oriundo da rotatividade em que as reuniões aconteciam, uma vez que cada reunião era
realizada no escritório de um dos sócios.

O dia 23 de cada ano é uma data que deve ser comemorada por todos os moradores da região em
decorrência de suas lutas e conquistas.

Por tais razões, aplaudimos ao Rotary Internacional, pela comemoração do aniversário de 110 (cento e dez
anos) de serviços prestados aos cidadãos mato grossenses.

Após as tramitações de praxe, perante esta Casa de Leis, com a leitura e aprovação no Plenário, segue-se
uma via que será encaminhada ao Governador do Distrito 4440 do Rotary, no endereço: Rua Henrique
Gomes da Silva, 1055, Jardim Primavera, CEP. 78030-020 em Cuiabá-MT.
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