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

34ª Reunião Ordinária 16/5/2011

PAUTA:
1. Companheiros: com a graça de DEUS, daremos início à 34ª 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 ata da reunião de Conselho Diretor e Fiscal de 12/5/2011 (em anexo).

b)

Leitura de resumo do comunicado do Rotary Internacional (em anexo).

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

Valor do dólar rotário para maio/2011: R$ 1,57.

b)

Prestação de contas da Campanha da União Rotária e percentual de inadimplência das contribuições
de março e abril.

c)

Prestação de contas das despesas da Festa do Dia das Mães e dos pagamentos da per capita dos
convidados.

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

Convido o companheiro ANTÔNIO RIOS para falar sobre o Projeto Cadeira de
Rodas.

b)

Convido o companheiro IVAN para falar sobre a admissão do afilhado, seu negócio
e marcação da data da posse. Antes da posse, vamos fazer apresentações de
Rotary e verificar o material a ser entregue na pasta.

c)

Convido o companheiro _______________ para fazer uso da palavra livre.

d)

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)

Aniversariantes:
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Data
Nome
Parentesco
16/05 MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
18/05 NÚBIA SIQUEIRA TEIXEIRA CÔNJUGE DE CARÍCIO TEIXEIRA

8. Avisos do Presidente:
a)

Próxima reunião dos Conselhos Diretor e Conselho Fiscal será no dia 16/6/2011 na
residência do LUIZ XAVIER, com pauta agendada pelo CARLOS HENRIQUE, para
a preparação da gestão 2011-2012.

b)

Antecipação da Assembleia Geral para 23/5/2011.

c)

Foto para o site www.rotarytaguatingasul.com.br.

9. Diretor de Protocolo: Passo a palavra ao companheiro MARIANO para complementar o
protocolo e anunciar o jantar.
10. Encerramento da Reunião: Agradecimento aos convidados, visitantes e companheiros do
clube.
11. Oração do Clube: convido o companheiro ____________ para ler a oração do clube e logo
após saudarmos o Pavilhão Nacional.
12. Reunião encerrada: (bate o sino).
13. ANEXO I
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 não familiares 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 assembleia 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
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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

14. ANEXO II
Prezados dirigentes de Rotary Club:
Saudações do Rotary International!
Em 2 de junho, emitiremos o Relatório Semestral de julho de 2011 com informações sobre o quadro
associativo do seu clube. Para assegurar que este relatório tenha as informações atualizadas, é preciso
que até o dia 1° de junho de 2011 vocês façam todas as modificações nos dados do quadro
associativo.
Acesse www.rotary.org e faça o login no Acesso ao Portal para:
Adicionar novos associados
Atualizar dados de contato dos associados
Dar baixa de associados
É importante que os dados no seu relatório SAR de julho 2011 estejam atualizados para facilitar o processo
de pagamento e reconciliação de contas, assegurar uma contagem correta do quadro associativo do RI, e
garantir que os assinantes recebam a revista em dia.
O relatório SAR será enviado no final de junho aos dirigentes entrantes, na seguinte ordem:
1)Secretário executivo/diretor de clube, caso haja
2)Secretário do clube
3)Presidente do clube
Para assegurar que os dirigentes recebam o relatório, confirme se os endereços estão corretos e faça as
devidas mudanças.
Se não tivermos os dados de contato do atual dirigente, o relatório será enviado ao dirigente que ocupou o
cargo no ano anterior. No entanto, se nem os dados do dirigente atual ou anterior estiverem disponíveis, o
relatório SAR será enviado ao seu atual governador de distrito.
Está pronto para começar? Faça o login no Acesso ao Portal
Não tem cadastro no Acesso ao Portal? Crie uma conta
Precisa de mais informações? Leia as perguntas mais frequentes
Precisa de assistência? Clique aqui

