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PARECER N° 1734/2015 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 37/2015 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Adolfo Quintas, dispõe sobre a 
outorga de Salva de Prata em homenagem aos 50 anos do Rotary de São Miguel, e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade. 

Oficialmente, o Rotary é definido como "uma organização de homens de negócios e 
profissionais, unidos no mundo inteiro, que prestam serviço humanitário, fomentam um elevado 
padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a boa vontade e a paz no 
mundo". 

Funcionalmente, o Rotary é uma associação de clubes locais reunidos numa 
organização maior, chamada Rotary International (RI), que tem sede em Evanston, Ilinois, 
EUA. 

Especificamente, um Rotary Club (RC) é composto de empresários e profissionais de 
determinada comunidade, que tenham aceito o ideal de servir como base para obter uma 
realização completa de suas vidas na esfera pessoal, profissional e comunitária. O RC é 
dirigido por um Conselho Diretor, coordenado pelo Presidente do Clube, eleito anualmente. 

O autor ressalta que a homenagem ao Rotary Club de São Miguel, criado no dia 10 de 
janeiro de 1966, será concedida pelo trabalho de excelência desenvolvido na área social, com 
crianças, jovens, adultos e idosos, principalmente os que vivem em situação de vulnerabilidade 
e risco social. 

Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 07.10.15. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/10/2015, p. 153 
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