ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL

Ata da nona reunião ordinária e conjunta dos Conselhos Diretor e Fiscal do Rotary Club de
Taguatinga Sul, realizada no dia doze de maio de dois mil e onze, às vinte horas no apartamento do
conselheiro Mariano de Oliveira Lopes Neto. A reunião foi presidida e secretariada por Paulo Sérgio
Normando e contou com a presença dos conselheiros: Antônio José Rios, Carlos Henrique Ribeiro
de Carvalho, Edson José Guimarães, Ivan Gonçalves Rios, José Francisco Cavalcante, Mariano de
Oliveira Lopes Neto, Wellington Washington da Silva e William Martins Veras. Estiveram ausentes
os conselheiros: Antônio Carlos de Oliveira, Antônio Reinaldo da Silva Neto, Deusélis Braga André,
Francisco Barbosa da Rocha Neto, João Francisco dos Santos, Luiz Xavier Pinto e Ricardo Salge
Prata. Foram aprovadas as seguintes despesas na conta 0586016821 de Administração do Clube:
festa do Dia das Mães, neste sábado, catorze de maio, às vinte horas, na casa do Wellington
Washington da Silva, com custo de até R$ 2.750,00 para oitenta pessoas. A per capita para nãofamiliares será de R$ 20,00. Na conta 0580266788 da Ação Rotária do Clube foram aprovadas as
seguintes despesas: doação de duas cadeiras de rodas de banho ao custo de R$ 200,00, cada,
solicitadas por João Batista da Silva e Ricardo Salge Prata; doação de óculos para seminaristas
oblatos, solicitados pelo sócio honorário Theoderes Roberto Lourenço. Foi marcada a visita para
Ademilson Muniz de Almeida para a próxima semana para formalizar o convite de associação ao
clube, com posse marcada, a princípio, para treze de junho. Foi discutida a festa junina do Rotaract
Nova Geração, marcada para onze de junho, onde o clube ficará com uma barraca para a venda de
bebidas sob a responsabilidade do William Martins Veras. Não haverá recursos do clube e o lucro da
atividade será rateado entre o Rotaract e o William Martins Veras. Foi aprovada a circular de sete
dias para a associação de Dilson de Paulo, proposta na oitava reunião de conselho, pelo Francisco
Barbosa da Rocha Neto. Em seguida, foi discutida a pauta para a Assembleia Geral, marcada para
vinte e três de maio, na qual serão apresentadas as propostas para reconhecimento com o título Paul
Harris pela doação à Fundação Rotária e apresentação do Regimento Interno para aprovação. Na
pauta da assembléia não constará a eleição do Presidente 2012-2013, em razão de não haver um
indicado. 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). Em seguida foram apresentados os saldos bancários das contas
0580266788 e 0586016821. A próxima reunião ordinária do Conselho Diretor e Fiscal será no dia
dezesseis de junho, com pauta agendada pelo Presidente 2011-2012, Carlos Henrique Ribeiro de
Carvalho, na residência do conselheiro Luiz Xavier Pinto. 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.

