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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 088/17  

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com a nova Diretoria do Rotary Club de Votorantim, na pessoa de 

seu Presidente, Senhor José de Ribamar Cunha Campos, que tomou posse para a Gestão 

2017/2018, evento este realizado no dia 11 de julho do corrente, no Salão do Rotary Club 

Votorantim localizado na Avenida Luiz do Patrocino Fernandes, nº 1300, no Bairro Rio Acima. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

No dia 21 de junho de 2017, aconteceram as eleições para a nova composição da 

Diretoria do Rotary Club de Votorantim, em que os associados escolheram, pelo voto da 

unanimidade, os integrantes para exercerem a gestão 2017/2018, nos seguintes cargos: 

Presidente - José de Ribamar Cunha Campos; Vice-Presidente – Paulo Metidieri; 1º Secretário – 

Sandro Mendes França; 2ª Secretária – Adriana de Araújo França; 1º Tesoureiro - Adailton Dias 

Santos e 2º Tesoureiro – Renan Marques Pineda.  

 

Hoje, a Entidade tem como prioridade ajudar outras entidades na cidade, trabalha através 

do Projeto Amigos do Rotary e dará início a cursos profissionalizantes. 

 

Sabemos da importância do Rotary Club International, que é uma entidade sem fins 

lucrativos que promove a compreensão mundial por meio de programas internacionais de 

prestação de serviços humanitários e intercâmbios educacionais e culturais. 

 

A Fundação é sustentada somente pelas contribuições voluntárias de rotarianos e 

daqueles que compartilham o ideal de um mundo melhor. Desde 1947, a Fundação já outorgou 

mais de US$ 1,1 bilhão para projetos humanitários e educacionais, os quais são implementados e 

administrados localmente por meio do Rotary Club e seus Distritos. 

 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 8 de agosto de 2017. 

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão”  

Vereador 


