ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL
Presidente: PAULO SÉRGIO NORMANDO
Secretário: João Francisco dos Santos
Horas: 20h15min - 21h15min

20ª Reunião Ordinária 31/1/2011

PAUTA:
1. Companheiros: com a graça de DEUS, daremos início à 20ª Reunião Ordinária do Ano Rotário
2010/2011, conjunta com os clubes de Rotary de Taguatinga e convido a todos para saudarmos o
Pavilhão Nacional.
2. Diretor de Protocolo: convido o companheiro MARIANO para anunciar a formação da Mesa
Diretora e saudar os convidados e visitantes.
3. Secretário: convido o companheiro JOÃO FRANCISCO para realizar os trabalhos da Secretaria.
Carta do Hospital São Vicente de Paulo solicitando cadeira de rodas.
4. Tesoureiro: convido o companheiro DEUSÉLIS para informar a situação das contas do clube.
Taxa per-capta de RI de janeiro paga.
5. Informação/Instrução Rotária: Convido o companheiro WILLIAM para fazer a leitura da
Informação Rotária.
Este comunicado é direcionado a todos os líderes rotários, para anunciar que o Rotary International estará
conduzindo quatro programas pilotos de 1º de julho de 2011 a 30 de junho de 2014, e está à procura de clubes que
queiram participar.
Em apoio ao objetivo do Plano Estratégico de incentivar inovação e flexibilidade nos clubes, o Conselho Diretor do RI
quer avaliar o impacto que tipos alternativos de associação e funcionamento dos clubes terão nas atividades e
engajamento dos associados, no crescimento, retenção, e diversidade do quadro associativo, nos projetos
humanitários que realizamos, nas contribuições à Fundação Rotária e na eficácia dos clubes em geral.
Clube Satélite
Associado Corporativo
Associado Adjunto
Inovação e Flexibilidade
O prazo de envio do pedido de participação é 1º de abril de 2011. Vejam mais detalhes a respeito e o pedido de
participação em: http://www.rotary.org/pt/members/generalinformation/pilots/pages/ridefault.aspx.

6. Palavra Livre:
a)

Convido o companheiro EDSON para falar sobre o projeto cadeira de rodas. Balanço até a
data de hoje.

b)

Convido o companheiro BARBOSA para falar sobre o projeto de prestação de serviço de
doação de quepes para banda de música de escola especial.

c)

Convido a companheira PRISCILA KIKUSHI, presidente do Rotaract Club Nova Geração
para os avisos de seu clube.
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d)

Convido o companheiro BRÁULIO, presidente do Rotary Club de Taguatinga Ave Branca,
para os avisos de seu clube.

e)

Convido o companheiro YOSHIRO, presidente do Rotary Club de Taguatinga Leste, para
os avisos de seu clube.

f)

Convido o companheiro ALCEU, presidente do Rotary Club de Taguatinga Oeste, para os
avisos de seu clube.

g)

Convido o companheiro CHIQUINHO, presidente do Rotary Club de Taguatinga Norte, para
os avisos de seu clube.

h)

Convido o companheiro RAUL, presidente do Rotary Club de Taguatinga, para os avisos
de seu clube.

7. Convido o companheiro WELLINGTON para anunciar os aniversariantes da semana.
8. Avisos do Rotary Club de Taguatinga Sul:
a)

Avaliação do Clube – Para os associados imprimirem uma via do arquivo “Avaliação2010-2011”
na página www.rotarytaguatingasul.com.br e avaliarem os pontos fortes e fracos.

b)

Reconhecimento para Rotarianos – Para os associados indicarem um rotariano por relevantes
serviços prestados à comunidade do DF. O mais votado receberá um certificado de reconhecimento
da Câmara Legislativa.

c)

Campanha da União Rotária – Para os associados realizarem a prestação de contas com o
tesoureiro até 20 de março.

d)

PETS (President Elect Training Seminar) – O treinamento do Presidente Eleito será em março
em Anápolis.

9. Palavra do Governador DALTONO.
10. Diretor de Protocolo: Passo a palavra ao companheiro MARIANO para complementar o protocolo
e anunciar o jantar.
11. Índice de sócios presentes à Reunião: ___ %.
12. Encerramento da Reunião: Agradecimento aos convidados, visitantes e companheiros do clube.
13. Oração do Clube: convido o companheiro _____________ para ler a oração do clube e logo após
saudarmos o Pavilhão Nacional.
14. Reunião encerrada: (bate o sino).

