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CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO

PL - PROJETO DE LEI 669/2019 DE 08/10/2019

Promovente:

Ver. GILSON BARRETO

Ementa:

DENOMINA "PRAÇA ROTARY CLUB DE SÃO PAULO SÃO MATEUS" O
LOGRADOURO PÚBLICO INOMINADO NO DISTRITO DE SÃO
MATEUS.
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CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
VEREADOR GILSON BARRETO

Projeto de Lei n.°

669/2019

Denomina “Praça Rotary Club de São
Paulo São Mateus” o logradouro público
inominado no Distrito de São Mateus. i

' à
112574

(CODLOG 090441) altura do número 1.500, Distrito de São Mateus.

-

021814), altura do número 9.800, próximo a confluência com a Avenida Ragueb Chohfi

16846

SÃO MATEUS” o logradouro público inominado na Avenida Aricanduva (CODLOG

-

Art. 1o - Fica denominada “PRAÇA ROTARY CLUB DE SÃO PAULO

08/10/2019

A Câmara Municipal de São Paulo decreta:

-

Art. 2o - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Sessões, em
t

Viaduto Jacareí, 100 - 7o andar - sala 721 - CEP 01319-900 - São Paulo/SP
www.gilsonbarreto.com.br - email: gilsonbarreto@camara.sp.gov.br
Tel. (0xx11 )3396-4310/5029 - Fax. (0xx11) 3396-3968
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JUSTIFICATIVA

O Rotary Internacional é uma associação de clubes de serviços cujo objetivo declarado
é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários e promover valores éticos e a

paz a nível internacional. Existem mais de 34 mil clubes Rotary no mundo, com cerca

de 1,2 milhões de membros, chamados rotarianos. No Brasil são mais de 2.500 clubes,
com aproximadamente 50 mil associados.
Os clubes têm diretoria própria, autonomia financeira e total independência para

realização de suas atividades e projetos nas comunidades de todo o mundo. O Rotary
Club de São Paulo São Mateus é um desses braços do Rotary Internacional e foi

fundado em 17 de fevereiro de 2004, com cerca de 60 associados, após várias
reuniões realizadas na Gê Assessoria e Consultoria e no Colégio Santa Bárbara.
Ao longo destes 15 anos de existência o clube tem prestado relevantes serviços à
comunidade de São Mateus e região. Ajudou muitos asilos, escolas, abrigos, postos de

saúde, creches, pessoas com necessidades de camas hospitalares, cadeiras de rodas,
muletas, bengalas, órteses e próteses, com o Projeto Rumo orientou milhares de
jovens estudantes e os ajudou a escolherem suas profissões, arrecadou fundos para a

campanha da Pólio Plus, dentre outros lindos projetos rotários.

As reuniões do Rotary Club de São Paulo São Mateus acontecem todas as segundasfeiras e nelas os associados debatem idéias sobre como melhorar cada vez mais a
comunidade e a forma que cada um pode colaborar, principalmente por meio de suas

respectivas profissões e atividades profissionais.

Viaduto Jacareí, 100-7o andar-sala 721 -CEP 01319-900-Sâo Paulo/SP
www.gilsonbarreto.com.br - email: gilsonbarreto@camara.sp.gov.br
Tel. (0xx11 >3396-4310/5029 - Fax. (0xx11) 3396-3968
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No local, que queremos denominar com esta propositura, já está instalado o Marco

Rotário do Rotary Club de São Paulo São Mateus, e o clube é o responsável pela
manutenção e conservação permanente da área. O monumento em questão simboliza

a engrenagem que representa força e é composta de 24 dentes e 06 hastes.
Os 24 dentes significam que 24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo tem um

Rotary Club atuando em benefício da comunidade, representa disponibilidade total em

servir. As seis hastes representam a família, o compromisso com o cumprimento dos
deveres, a amizade, a profissão e a ética profissional, o respeito às normas e princípios

religiosos e a cooperação. Já as cores significam respectivamente dourado: nobreza e
a legitimidade de propósitos; e o azul: firmamento a elevação dos propósitos.
Com esta proposta pretendemos homenagear uma das instituições mais respeitadas
do bairro de São Mateus, que graças a atuação de seus valorosos associados, possui

um histórico de vastos e relevantes serviços prestados em diversas áreas: saúde,

educação, conscientização, manutenção do bairro, esporte, cultura entre outras.

Viaduto Jacareí, 100-7o andar-sala 721 - CEP 01319-900-São Paulo/SP
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Certidão
Os intervalos de folhas do presente documento foram autenticados
digitalmente no sistema SPLegis por:

- Fls. 1 à 7 do documento PDF: ANTONIO ISOLDI CALEARI

Palácio Anchieta

Viaduto Jacareí, 100

São Paulo - SP

CEP 01319-900

fone (11) 3396-4000

www.camara.sp.gov.br

