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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27/2019 

Concede Diploma do Mérito Legislativo 
Municipal ao Rotary Club de Ponte Nova. 

Exposição de Motivos 

O ROTARY é uma organização internacional de profissionais e líderes em suas 

áreas de negócios, composta por homens e mulheres, voluntários, que prestam 

serviços humanitários, fomentam padrão de ética em todas as profissões e 

ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. Os rotarianos são 

associados dos Rotary Clubs e estes são membros do Rotary Internacional. 

Assim o Rotary Club de Ponte Nova adota os Estatutos prescritos para o Rotary 

Club sob a égide do Rotary Internacional. O Rotary Club de Ponte Nova pertence, 

portanto, à comunidade de Ponte Nova, realizando projetos, isoladamente ou em 

parceria com outras entidades. 

O Rotary Club de Ponte Nova desenvolve projetos comunitários de prestação de 

serviços com o intuito de buscar recursos para atender, dentro dos seus limites, o 

que foi aprovado pelo seu Conselho Diretor. Os projetos são aprovados e 

realizados atendendo prioridades. 

O Rotary Club de Ponte Nova foi fundado em 18 de junho de 1954, comemorando 

65 anos de atividades e prestação de inúmeros e significativos serviços. Sua 

instalação primeira foi no Hotel Glória, tendo como padrinho o Rotary Club de 

Belo Horizonte, sendo o seu primeiro presidente o Usineiro Ary Soares Martins, 

de saudosa lembrança. 

O lema "Dar de Si, Antes de Pensar em Si", motiva os rotarianos a promover o 

SERVIÇO, O COMPANHEIRISMO E A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL. Ao 

ingressar em Rotary seus associados se conectam com os rotarianos do mundo 

inteiro, formado por mais de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil associados). No 

Brasil o Rotary tem 2.385 clubes, com 55.000 mil associados, sendo 

aproximadamente 13.500 mulheres. 

O Rotary Club de Ponte Nova através da Fundação Rotária, uma das maiores 

fundações do mundo, participa do projeto para erradicação global da poliomielite 

chamado Programa POLIOPLUS. O programa iniciou-se em 1985 e, até a 

erradicação global, a contribuição dos rotarianos do mundo inteiro terá 

ultrapassado mais de 1 bilhão e 500 milhões de dólares. 

O Rotary Internacional é parceiro da UNICEF, da Organização Mundial da Saúde 

e do Ministério da Saúde. 

O Rotary tem diversos programas para os jovens:  
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O INTERACT: são grupos de adolescentes de 12 a 18 anos, patrocinados pelos 

Rotary Clubs, em que o principal objetivo é ajudar a sociedade de uma forma 

simples, promovendo campanhas sociais, doações, visitas a creches e hospitais. 

Assim, desenvolvem qualidades como iniciativa de liderança e amizades 

duradouras, entre outras; 

O ROTARACT é um programa voltado para jovens de mais de 18 anos de idade 

que prestam sua colaboração, sua experiência e colocam em prática sua vocação 

e liderança; 

O Intercâmbio de Jovens oferece a oportunidade de conhecer outros países, 

promovendo a cultura, o idioma, a amizade e o desenvolvimento internacional. É 

a oportunidade de se contactar com o mundo. 

O atual Presidente do Rotary Club de Ponte Nova é o empresário José Diogo, e 

sua esposa Marcilene é a Presidente da Casa da Amizade. José Diogo foi reeleito 

para mais um mandato para o ano rotário 2019-2020. 

Uma das principais ações realizadas em Ponte Nova é o Dia da Cidadania. Na 

ocasião, diversos órgãos e instituições oferecem prestação de serviços públicos 

gratuitos à comunidade. Outro objetivo é proporcionar espaço para divulgação de 

práticas culturais e artísticas. 

O Casamento Comunitário proporciona a participação de dezenas de casais que 

não precisam pagar os custos cartoriais, recebem presentes, bolos, música e 

tapete vermelho. 

O Café com Rotary é um programa realizado em todos os bairros da cidade, com 

participação dos seus respectivos moradores, fazendo parcerias na realização e 

sucesso do evento. São realizados serviços de interesse social e de utilidade 

promocional da pessoa, com o objetivo de divulgar o Rotary e suas ações na 

sociedade. 

O Projeto Rotary Ambiental é um projeto desenvolvido em parceria com o Poder 

Judiciário da cidade de Ponte Nova, com o objetivo de plantar mudas na área 

verde urbana da cidade. 

O Projeto Banco de Cadeiras de Rodas realiza o empréstimo de cadeiras de 
rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas a pessoas com necessidades 
especiais e que não possuem condições de adquiri-las. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27/2019 

 

Concede Diploma do Mérito Legislativo 
Municipal ao Rotary Club de Ponte Nova. 

 

A Câmara Municipal de Ponte Nova aprova, e a Mesa Diretora promulga a 

seguinte Resolução:  

Art. 1º Fica concedido Diploma do Mérito Legislativo Municipal ao Rotary Club de 

Ponte Nova.  

Art. 2º O Diploma de que trata esta Resolução será entregue ao agraciado em 

Sessão Solene do Poder Legislativo.  

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Ponte Nova,    de                de 2019. 
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Ana Maria Ferreira Proença 

Presidente 
 
 

Francisco Pinto da Rocha Neto 
Vice-Presidente 

 
 

Antônio Carlos Pracatá de Sousa 
Secretário 
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