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PROJETO DE LEI Nº ______/2020

“DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO E
INCLUSÃO DO ‘DIA DO ROTARIANO’
NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO
MUNICÍPIO DE ITU, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS ”

Art. 1º. Fica instituído o “Dia do Rotariano” e incluído no calendário oficial
de eventos no âmbito do Município da Estância Turística de Itu.
Art. 2º. O “Dia do Rotariano” será comemorado no dia 23 de fevereiro.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber e

for necessária a sua efetiva aplicação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Plenário “Luiz Guido”, aos 21 de fevereiro de 2020.
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JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente,
Nobres Vereadores.
A proposta que trago à apreciação deste
Nobre Plenário tem o objetivo de assegurar a incluir o “Dia do Rotariano” no
Calendário Oficial de eventos do Município.
O

Rotary

International

é

uma

organização de líderes profissionais e empresariais que prestam serviços
humanitários e ajudam a fomentar a paz e a boa vontade no mundo. Cerca de
33.000 Rotary Clubs congregam aproximadamente 1,2 milhão de rotarianos em
mais de 200 países e regiões geográficas.
O Rotary foi fundado em 1905 e
celebrou seu centenário em 2005. A Fundação Rotária, criada em 1947, já
concedeu mais de US$2,1 bilhões em subsídios humanitários e educacionais,
administrados localmente pelos Rotary Clubs.
Rotary

Clubs

procuram

aprimorar

comunidades locais e no exterior por meio de atividades humanitárias,
interculturais e educacionais, e promover a boa vontade, paz e compreensão
mundial formando parcerias com clubes de outros países. O Rotary também
incentiva altos padrões éticos entre empresários e profissionais.
Rotary Clubs implementam projetos
que abordam problemas que afetam comunidades em todo o mundo, dando
enfoque a saúde pública e suprimentos médicos, provisão de água potável,
nutrição,

treinamento

vocacional,

formação

profissional

alfabetização. Exemplos de atividades às quais o Rotary se dedica:

de

jovens

e
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Erradicação da Pólio - Em 1985, o
Rotary International criou o Pólio Plus, programa que visa imunizar todas as
crianças do mundo contra a poliomielite. Já foram contribuídos US$800 milhões
e inúmeras horas de prestação de serviços voluntários à campanha, protegendo
mais de dois bilhões de crianças em 122 países. No momento o Rotary trabalha
no desafio de arrecadar US$200 milhões a serem somados aos US$355 milhões
doados pela Fundação Bill e Melinda Gates. Estes esforços contribuem à
obtenção da vacina antipólio, apoio operacional, equipe médica, equipamento
laboratorial e materiais educativos para os pais e funcionários da saúde. O
Rotary também tem exercido papel fundamental nas decisões tomadas por
governos doadores, que já contribuíram mais de US$4 bilhões.
A rede de voluntários do Rotary faz
parte da campanha global para eliminação da pólio em todo o mundo.
Voluntários do Rotary trabalham em parceria com governos federais, a
Organização Mundial de Saúde (OMS), o Unicef e o Centro Norte-Americano de
Controle e Prevenção de Doenças na distribuição de vacinas, mobilização da
população e apoio logístico.
Paz - Com o objetivo de formar futuros
líderes na área de paz e resolução de conflitos, cerca de 100 Bolsistas Rotary pela
Paz Mundial são agraciados a cada ano, para estudarem nos Centros Rotary de
Estudos Internacionais. Desde 2002, 339 bolsistas de mais de 75 países
participaram, totalizando mais de US$23 milhões em bolsas.
Educação Internacional - As Bolsas
Educacionais constituem o maior programa privado de bolsas de estudos do
mundo. A cada ano, o Rotary oferece a cerca de mil jovens universitários a
oportunidade de estudar no exterior. Além disso, o programa Intercâmbio de
Jovens envia anualmente mais de 8.000 estudantes de nível secundário ao
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exterior, por períodos de três meses a um ano.
Projetos Humanitários - Todos os anos,
Rotary Clubs implementam milhares de projetos humanitários conduzidos por
voluntários para tratar de causas básicas como conflitos civis, desnutrição,
pobreza, doenças e analfabetismo.
Alfabetização

–

Rotary

Clubs

se

dedicam a diminuir o índice mundial de analfabetismo. Um dos métodos
pioneiros seguido pelo Rotary é o Programa CLE (Concentrated Language
Encounter), que tem se mostrado eficaz em países em desenvolvimento. Na
Tailândia, o programa foi tão bem-sucedido que o governo o adotou no país
todo.
Gerenciamento Hídrico - Muitos Rotary
Clubs estão envolvidos em projetos de escavação de poços d’água e de
desenvolvimento de sistemas de tratamento e distribuição hídrica que visam
aumentar o acesso de comunidades carentes a água potável, especialmente em
países em desenvolvimento.
Diante do exposto, pela importância do
projeto, temos a certeza da concordância dos nobres pares desta Casa de Leis
para sua aprovação.

Plenário “Luiz Guido”, aos 21 de fevereiro de 2020.

