ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL
Presidente: PAULO SÉRGIO NORMANDO
Secretário: João Francisco dos Santos
Horas: 20h00 - 21h00

30ª Reunião Ordinária 18/4/2011

PAUTA:
1. Companheiros: com a graça de DEUS, daremos início à 30ª Reunião Ordinária do Ano
Rotário 2010/2011, 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.
a)

Leitura da minuta da ata de reunião dos Conselhos Diretor e Fiscal de 14/4/2011.

b)

Outros assuntos da Secretaria.

4. Tesoureiro: convido o companheiro DEUSÉLIS para informar a situação das contas do
clube.
a)

Prestação de contas da Campanha da União Rotária.

5. Informação/Instrução Rotária:.
6. Palavra Livre:
a)

Convido o companheiro EDSON para falar sobre o Projeto Cadeira de Rodas e
passagem da gerência do projeto para o ANTÔNIO RIOS.

b)

Convido o companheiro IZAÍAS para falar sobre a posse no Conselho de
Representantes da Fundação de Rotarianos de Brasília para o triênio 2011/2014.

c)

Convido o companheiro _______________ para fazer uso da palavra livre.

d)

Convido o companheiro _______________ para fazer uso da palavra livre.

e)

Convido o companheiro _______________ para fazer uso da palavra livre.

f)

Convido o companheiro _______________ para fazer uso da palavra livre.

7. Convido o companheiro RICARDO para realizar o companheirismo e anunciar os
aniversariantes da semana.
a)

Festiva da Páscoa – 25/4/2011. Programação realizada pela ASRTS. Os Conselhos
Diretor e Fiscal aprovaram um pagamento per capita de R$ 15,00 para convidados e
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visitantes. Presidentes de outros clubes, Governador e Governador Assistente estão
isentos por acordo mútuo.
b)

Festiva do Dia das Mães – 9/5/2011. Além da programação realizada pela Comissão
de Companheirismo, será entregue o Certificado Prêmio Família e Comunidade por
Serviços Prestados para a família de ANTÔNIO CARLOS & ELIZETE e de
AUGUSTO F. LOPES & MARINA, que não puderam receber em dezembro/2010.

c)

Aniversariantes
Data
17/04
19/04
20/04
24/04

Nome
JORGE LUÍS DA SILVA
JOÃO LUCAS FERREIRA SILVA
ANDRÉIA AZEVEDO CUNHA
WELLINGTON WASHINGTON DA SILVA

Parentesco
FILHO DE JORGE LUÍS DA SILVA
FILHA DE LUCAS NASCENTES DA CUNHA

8. Avisos do Presidente:
a)

3º RYLA

b)

Carta aos associados.

9. Diretor de Protocolo: Passo a palavra ao companheiro MARIANO para complementar o
protocolo e anunciar o jantar.
10. Frequência da reunião passada: 80%
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).
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Anexo
Ata da oitava reunião ordinária e conjunta dos Conselhos Diretor e Fiscal do Rotary Club de
Taguatinga Sul, realizada no dia catorze de abril de dois mil e onze, às vinte horas na chácara do
conselheiro Antônio Carlos de Oliveira. A reunião foi presidida e secretariada por Paulo Sérgio
Normando e contou com a presença dos conselheiros: Antônio Carlos de Oliveira, Antônio José
Rios, Antônio Reinaldo da Silva Neto, Deusélis Braga André, Edson José Guimarães, Ivan
Gonçalves Rios, José Francisco Cavalcante e Wellington Washington da Silva, e o sócio Lucas
Nascentes da Cunha, como convidado. Estiveram ausentes os conselheiros: William Martins Veras,
Luiz Xavier Pinto, João Francisco dos Santos, Mariano de Oliveira Lopes Neto, Carlos Henrique
Ribeiro de Carvalho, Francisco Barbosa da Rocha Neto e Ricardo Salge Prata. Foram aprovadas as
seguintes despesas na conta 0586016821 de Administração do Clube: festiva da Páscoa em
25/4/2011 com custo de até R$ 2.150,00 para oitenta pessoas; festiva do Dia das Mães em 9/5/2011
com custo de até R$ 2.750,00 para oitenta pessoas; preparação de banner, com custo de até R$
150,00, alusivo às ações e aos projetos desenvolvidos junto às suas comunidades, visando à
exposição em área apropriada do Centro de Convenções durante a Conferência Distrital. Na conta
0580266788 da Ação Rotária do Clube foram aprovadas as seguintes despesas: patrocínio do bingo
do Rotary Club de Taguatinga Oeste em maio com custo da reciprocidade, R$ 360,00; doação de
US$ 1.000,00 para a Fundação Rotária no mês de maio, com custo de R$ 1.725,50, incluindo
medalha; construção de galpão para acomodar as cadeiras de rodas na ARCAR, com custo de R$
5.000,00. Não foram aprovadas as despesas na conta 0580266788 da Ação Rotária do Clube dos
seguintes projetos apresentados: doação de equipamentos de informática em geral a um custo de R$
500,00 para a Creche Frederico Ozanan; construção de sala de aula de informática e sala de música
para o CEPAI (Centro de Projetos e Assistência Integrada) ou doação de material de construção, com
custo de R$ 3.000,00; doação única de alimentos para a Creche Sagrado Coração de Jesus e Maria,
com custo de R$ 500,00; doação de uma cadeira de banho; doação de óculos para seminaristas
oblatos, com custo de R$ 500,00; patrocínio do bingo do Rotary Club de Taguatinga Norte, em
razão de já ter havido a compra de convites para feijoada em agosto do ano passado. Foi comunicada
a chegada das trinta cadeiras de rodas, adquiridas no segundo lote, com custo de R$ 4.650,00 e
pagamento já realizado. Foram divulgados os projetos já realizados: doação de oitenta cadeiras de
rodas; doação de mochilas com material escolar para a Creche Sagrado Coração de Jesus e Maria em
Valparaíso; natal do Lar dos Velhinhos com lanche e doação de um purificador de água para parede;
quepe para Banda de Escola Especial; doação de dois violinos, um violão e dez flautas doces para o
CEPAI (Centro de Projetos e Assistência Integrada). Foi analisada e aprovada a proposta de
admissão, como sócio representativo, do senhor Ademilson Muniz de Almeida. As providências para
a carta circular de sete dias serão tomadas pelo secretário. Também foi analisada a proposta de
admissão de Dilson de Paulo e o Conselho propôs que fosse feito levantamento de ficha junto à
Serasa pelo tesoureiro. Em seguida foram apresentados os saldos bancários das contas 0580266788
e 0586016821. A prestação de contas da Campanha da União Rotária do Distrito 4530 foi analisada
e aprovada. Foi aprovado o processo de escolha por sorteio, entre os associados que venderam e/ou
compraram talões da Campanha da União Rotária, para reconhecimento com o título Paul Harris. A
próxima reunião ordinária do Conselho Diretor e Fiscal será no dia dezenove de maio, na residência
do conselheiro Mariano de Oliveira Lopes Neto. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi
lavrada por mim, Paulo Sérgio Normando, e assinada por todos os presentes acima nominados e
referenciados.

