ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL
PAUTA DA 6ª REUNIÃO DE CONSELHO DIRETOR E CONSELHO FISCAL
DATA: QUARTA-FEIRA, 17/3/2011, 20h.
LOCAL: CASA DO COMPANHEIRO BARBOSA
Participantes:.

1. Doação de caixa de som para o Rotary Club de Samambaia. William.
2. Companheirismo de 27/3/2011. Ricardo. Orçamento para o Clube de entre R$ 1.500,00 e R$
2.000,00. Conta de administração do Clube.
3. 12ª Ação Social Rotary. Paulo. Em Águas Lindas no dia 27/3/2011.
4. Proposta de novo sócio. Mariano, Barbosa e Deusélis.
5. Programa piloto “Associado Adjunto”. Paulo. Vide anexo.
6. Campanha da União Rotária do Distrito 4530. Paulo. Prestação de contas até 21/3/2011 de um
bloco de 40 cartelas, sendo R$ 133,40 para o Distrito e R$ 266,60 para a conta bancária
0580266788 da ação rotária do Clube.
7. ClubEficaz e SitEficaz. Paulo. Cada associado está com acesso ao ClubEficaz.com.br.
8. PETS (President Elect Training Seminar) – Paulo. Está no Manual de Procedimentos 2010 do
RI, recomendação para ajuda de custo para pagamento de diárias do hotel, alimentação e
distintivos da gestão 2011-2012 para os conselheiros. Conta de administração do Clube.
9. Doação de U$ 1.000,00 (R$ 1.700,00) para a Fundação Rotária em abril e eleição de
candidato a reconhecimento, no mesmo modelo da eleição passada. Paulo. Conta da Ação
Rotária do Clube.
10. Propostas de projetos de prestação de serviço a iniciar:
a) Doação de telhas para casa de viúva carente. João Francisco. Orçamento de R$ 800,00.
b) Aquisição de mais 30 cadeiras de rodas. Edson. Orçamento de R$ 4.650,00.
c) Construção de sala para acomodar cadeiras de rodas na ARCAR. Antônio Rios. Orçamento
de R$ 5.000,00.
11. Projetos de prestação de serviço sendo realizados:
a) Doação de 80 cadeiras de rodas. Edson. Demonstração da planilha de cadeiras de rodas
entregues. R$ 14.380,00
b) Doação para Creche São José Operário. Paulo. Orçamento é de R$ 100,00/mês em cesta
básica.

c) Doação de fraldas geriátricas para o Lar dos Velhinhos. William. Projeto de prestação de
serviço sendo realizado. Orçamento de R$ 200,00/mês em fraldas.
12. Projetos de prestação de serviço já realizados:
a) Doação de mochilas com material escolar para Creche. Antônio Rios. Doação do restante
das mochilas da Gestão 2009-2010 (mais ou menos trinta e cinco) para a creche Sagrado
Coração de Jesus e Maria em Valparaíso (R$ 0,00).
b) Natal do Lar dos Velhinhos. Paulo. Lanche e doação de um purificador de água para parede
(R$ 898,25).
c) Quepe para Banda de Escola Especial. Barbosa. (R$ 1.320,00).
d) Doação de instrumentos musicais. Antônio Rios. Projeto de prestação de serviço realizado
com a doação para o CEPAI (Centro de Projetos e Assistência Integrada) de dois violinos,
um violão e dez flautas doces (R$ 930,00).
13. Apresentação do extrato da conta corrente da ação rotária Beneficente. Deusélis. Realizar
orçamento para ajustar os programas de doação.
Extrato de Conta Corrente
Nome: ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL
Conta: 0580266788
Data de Emissão: 16/03/2011
Saldo disponível
13.957,72 +

14. Apresentação do extrato da conta corrente de administração do Clube. Deusélis.
Extrato de Conta Corrente
Nome: ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL
Conta: 0586016821
Data de Emissão: 16/03/2011
Saldo disponível
6.221,15 +

15. Outros assuntos inseridos pelos Conselheiros.
16. Próxima reunião ordinária de Conselho será no dia 15/4/2011 na residência do Luiz Xavier.

Anexo: Programa Piloto
Prezados Presidente e Presidente Eleito de Rotary Club,
Queremos lembrar a todos os líderes rotários que o Rotary International estará conduzindo quatro
programas pilotos de 1º de julho de 2011 a 30 de junho de 2014, e está a procura de clubes que queiram
participar.

O prazo para envio do pedido de participação é 1º de abril de 2011. A escolha dos clubes que
participarão dos programas pilotos será feita até 1° de maio de 2011, e uma notificação sobre os clubes
selecionados será enviada até 31 de maio de 2011.
Para participar dos programas pilotos, é necessário que o clube tenha sido fundado antes de 30 de junho de
2009 e esteja em dia com suas obrigações financeiras. Além disso, o atual presidente e presidente eleito do
clube, e pelo menos 2/3 dos associados, devem estar de acordo com a participação. Envie perguntas para
ripilotprograms@rotary.org ou entre em contato com a equipe de Suporte a Clubes e Distritos.
O pedido de participação pode ser escaneado e enviado por email a ripilotprograms@rotary.org, ou
impresso e enviado por fax a 1-847-556-2196.
Leia abaixo uma breve descrição de cada programa piloto. Para mais detalhes sobre os programas,
inclusive critérios para seleção, termos de participação e plano de implementação, visite
http://www.rotary.org/pt/Members/GeneralInformation/pilots/Pages/ridefault.aspx.
Clube Satélite - O Programa Piloto Clube Satélite permitirá que um Rotary Club tenha várias reuniões
durante a semana, cada uma delas em um local, dia e/ou hora diferentes.
Associado Corporativo - O Programa Piloto Associado Corporativo permitirá que uma empresa ou
corporação se torne associado de um Rotary Club, através de um processo pré-estabelecido, e indique
representantes para comparecer às reuniões, participar de projetos, votar, assumir funções rotárias como
dirigentes de comissões do clube, etc.
Associado Adjunto - O Programa Piloto Associado Adjunto permitirá que uma pessoa se familiarize com
um Rotary Club, seus associados, atividades e expectativas em relação ao quadro associativo, com o intuito
de se tornar associado representativo em um certo período de tempo.
Inovação e Flexibilidade - O Programa Piloto Inovação e Flexibilidade permitirá que os clubes determinem
o tipo de funcionamento que melhor atende às necessidades de seus associados e da comunidade. Os
clubes poderão modificar os Estatutos Prescritos e o Regimento Interno Recomendado para Rotary Clubs
em qualquer aspecto, exceto no que diz respeito ao pagamento de cotas ao RI.
Incentivo todos os presidentes de clube a participarem desses programas pilotos, para o sucesso contínuo
do Rotary.
Atenciosamente,
Ed Futa
Secretário Geral, Rotary International

