
 

 

 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 054/2019 
 

Súmula: 

 

Requer à Mesa Diretora promover homenagem por meio de Moção 

de Aplauso. 

 

Senhor Presidente 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores 

 

No exercício das competências legais e regimentais, especialmente com 

amparo nos Artigos 173, 174, 212, 213 e 214 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, 

 

REQUEIRO junto à Mesa Diretora 

 

“...Manifestar homenagem por meio de Moção de Aplauso ao 

LIONS CLUBE DOIS VIZINHOS, parabenizando-o pelos 50 anos de relevante serviço Social 

prestado em nosso Município.  

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos tem a honra de homenagear o 

LIONS CLUBE DOIS VIZINHOS, que completa 50 anos de admirável trabalho em nosso 

município.   
É de extrema importância ressaltar os relevantes trabalhos sociais 

realizados por esse Clube de serviço.  No mundo, tem trabalho reconhecido e várias ações, como por 

exemplo: ajuda a vítimas de guerras, terremotos, tsunamis, furacões, bem como distribuição de 

medicamentos e vacinas para as vítimas, ainda com diversas campanhas e apoio em diversos tipos de 

cirurgias.  
 

Em Dois Vizinhos, o LIONS CLUBE, atua desde o ano de 1969, portanto 

são 50 anos de trabalho e ações sociais, destacamos a ajuda financeira e humanitária ao Lions clube 

Mundo, Nacional e Estadual. Também destaca-se pela ajuda e doações ao hospital Pró-Vida, doação de 

terreno pra Construção Casa da Paz, ações e apoio em cirurgias, ainda doação de óculos, roupas, 

alimentos calçados, cobertores e pelo banco ortopédico. 
Também destacamos diversos eventos sociais que já são tradição no 

município como, jantar do peixe, chá das joias, passeio ciclístico “Pedalando e caminhando com o 

papai”, entre outros. 
Assim, como forma de manifestarmos nossa gratidão e apoio a este 

Clube de Serviço, por toda sua dedicação em prol de nossa comunidade durante esses 50 anos de 

trajetória, propomos esta singela homenagem, por meio de Moção de Aplauso.  
 

 

Plenário da Câmara de Vereadores, 

em  11 de julho de 2019. 

 

 

Cledemir José Mezzomo 

                      Vereador proponente      


