
                                                                                                                                             

PROJETO DE LEI Nº 02, DE 11 DE MARÇO DE 2015. 

Declara  como  utilidade  pública  o  “Rotary  Clube  de
Itapoá" no município de Itapoá/SC.

LEI

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública o “ROTARY CLUBE DE ITAPOÁ", inscrito
no  CNPJ  sob  o  nº  02.952.456/0001-87,  com sede  na  Rua  Sangue  de  Boi,  nº  209,
Balneário São José, cidade de Itapoá/SC.

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

Câmara Municipal de Itapoá, em 11 de março de 2015.

CARLITO JOAQUIM CUSTODIO JR.              GERALDO RENE BEHLAU WEBER
                  Vereador PR                                                         Vereador PSDB

                 OSNI OCKER                                   MÁRCIA REGINA EGGERT SOARES
                   Vereador PR                                                        Vereadora PSDB 
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Exposição de motivos ao Projeto de Lei nº 02/2015

Sra. Vereadora,

Srs. Vereadores,

O Rotary  Clube de  Itapoá,  em situação ativa  desde  26  de  janeiro  de
1.999, é uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, políticos ou religiosos,
que tem por objetivo fomentar e estimular o ideal de servir.

O presente  Projeto é amparado nos relevantes  serviços prestados pelo
Rotary Clube de Itapoá à comunidade itapoaense, principalmente nas áreas da saúde e
assistência social, amparando praticamente toda a população que necessita de cuidados
como os cadeirantes. O Rotary possui um Banco Ortopédico constituído de cadeiras de
rodas, cadeira para banho, muleta axial e outros aparelhos à disposição da comunidade
de forma totalmente gratuita, somando aproximadamente 120 aparelhos.

O Rotary realiza, ainda, vários projetos no âmbito do  Município, lem-
brando, dentre estes, a doação de uma UTI móvel totalmente equipada ao  Município.
Promove anualmente muitos outros serviços e campanhas, como o concurso de redação
nas escolas municipais, concedendo premiações aos primeiros colocados.

Ao Rotary internacional já foi concedida a utilidade pública a nível fede-
ral (Lei nº 5.575, de 17.12.69) e estadual (Lei nº 10.436, de 01.07.97), necessitando-se
que, em reconhecimento pela sua atuação, seja reconhecida a Utilidade Pública a nível
municipal, para a expansão de seus serviços sociais.

Assim,  conto com o apoio de todos os vereadores para a aprovação do
presente Projeto, tendo em vista que os documentos acostados atendem os requisitos le-
gais.

Câmara Municipal de Itapoá, em 11 de março de 2015.

CARLITO JOAQUIM CUSTODIO JR.              GERALDO RENE BEHLAU WEBER
                  Vereador PR                                                         Vereador PSDB

                 OSNI OCKER                                   MÁRCIA REGINA EGGERT SOARES
                   Vereador PR                                                        Vereadora PSDB
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