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

36ª Reunião Ordinária 30/5/2011

PAUTA:
1. Companheiros: com a graça de DEUS, daremos início à 36ª 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 da Assembleia Geral Ordinária de 23/5/2011 (em anexo).

b)

Preenchimento dos dados do ADEMILSON MUNIZ DE OLIVEIRA (em anexo).

c)

Outros assuntos.

d)

Recuperações.

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

Inadimplência.

5. Informação/Instrução Rotária: Apresentação do intercambista do IGE, LUCIANO RIBEIRO.
6. Palavra Livre:
a)

Convido o companheiro _______________ para fazer uso da palavra livre.

b)

Convido o companheiro _______________ para fazer uso da palavra livre.

c)

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:
Data
02/06
03/06
05/06

Nome
NATHALIA SANTOS VERAS
HELENICE FERREIRA PINTO
MATHEUS BARBOSA CAVALCANTE

Parentesco
FILHA DE WILLIAM MARTINS VERAS
CÔNJUGE DE LUIZ XAVIER PINTO
FILHO DE JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTE

b)

Traje para a solenidade de posse do associado Ademilson Muniz de Almeida –
13/6/2011. Passeio completo.

c)

Festa junina – 25/6/2011.
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8. Avisos do Presidente:
a)

Próxima reunião dos Conselhos Diretor e Conselho Fiscal será no dia 15/6/2011 na
residência do LUIZ XAVIER, com pauta agendada pelo CARLOS HENRIQUE, para
a preparação da gestão 2011-2012.

b)

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 2ª Assembleia Geral Ordinária do Rotary Club de Taguatinga Sul, realizada no dia vinte
de três de maio de dois mil e onze, na sede da ARCAR. A primeira convocação foi realizada às
vinte horas sem apresentar o quórum de dois terços dos associados. A segunda convocação foi
realizada às vinte horas e vinte minutos. Presidida por PAULO SÉRGIO NORMANDO, contou com a
presença dos sócios: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, ANTÔNIO JOSÉ RIOS, ANTÔNIO REINALDO
DA SILVA NETO, CARLOS HENRIQUE R. DE CARVALHO, DEUSÉLIS BRAGA ANDRÉ, IVAN
GONÇALVES RIOS, IZAÍAS BORGES, JOÃO BATISTA DA SILVA, JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS,
JORGE LUÍS DA SILVA, JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTE, LUCAS NASCENTES DA CUNHA, LUIZ
XAVIER PINTO, MARIANO DE OLIVEIRA LOPES NETO, WELLINGTON WASHINGTON DA SILVA e
WESTERLINGTON VIEIRA DA SILVA Estiveram ausentes os associados: AUGUSTO FERREIRA LOPES,
CARÍCIO TEIXEIRA, EDSON JOSÉ GUIMARÃES, EURÍPEDES GABRIEL DOS SANTOS, FRANCISCO
BARBOSA DA ROCHA NETO, GUSTAVO SILVA, JOSÉ GIL DA SILVA, MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA,
RICARDO SALGE PRATA e WILLIAM MARTINS VERAS. Inicialmente foram apresentadas as duas

propostas constantes na pauta para a indicação do companheiro ao título Paul Harris. A primeira
seria o sorteio entre os que apoiaram a Campanha da União Rotária. A outra seria a eleição pelos
associados do Rotary Club de Taguatinga Sul, através de cédula de votação, com apenas um
companheiro sendo votado. Em seguida, foi aberta inscrição para nova proposta, sem que
houvesse uma terceira proposta. Passou-se então, ao momento de defesa das duas propostas.
IVAN GONÇALVES RIOS iniciou o debate, com a explicação sobre a proposta de sorteio aprovada
na 8ª reunião do Conselho Diretor e Fiscal. Em seguida, WELLINGTON WASHINGTON DA SILVA foi
convidado à tribuna e defendeu a proposta de eleição, relatando as vantagens desse processo.
Continuou e ressaltou que em seu tempo de associado não tinha visto uma decisão de Conselho
ser questionada e levada para a Assembleia. Falou que se está no estatuto a possibilidade de
realizar o questionamento, é legítima a discussão na Assembleia. WESTERLINGTON VIEIRA DA
SILVA usou o tempo dedicado para a defesa das propostas para lembrar a sua participação nos
trabalhos desenvolvidos e no companheirismo. LUIZ XAVIER PINTO falou que foi pego de
surpresa com o assunto sendo tratado na Assembleia, pois não havia estado nas duas últimas
reuniões do Conselho. Acrescentou que desde a fundação do Clube, nunca havia presenciado um
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questionamento de decisão de Conselho. PAULO SÉRGIO NORMANDO esclareceu que decidiu
ampliar a discussão entre os associados em uma Assembleia, pois considerava que uma eleição
com os votos dos sócios representa, em sua opinião, o melhor processo de reconhecimento de um
companheiro ao título Paul Harris. Considerando que o assunto era relevante, e que somente a
Assembleia poderia mudar ou ratificar a decisão do Conselho, decidiu recorrer à Assembleia.
Após as defesas e pronunciamentos, foi então colocado em votação o processo de
reconhecimento ao título Paul Harris. A proposta de eleição sagrou-se vencedora com treze votos
a favor, dois votos contra e uma abstenção. Em seguida, distribuiu-se a cédula de votação
constante da pauta e houve o questionamento sobre a não inclusão do nome do sócio PAULO
SÉRGIO NORMANDO. O sócio ponderou que nas outras três eleições também não constava seu
nome e que não seria agora que incluiria. A Assembleia, entretanto decidiu pela inclusão e a
votação foi realizada com um resultado de empate entre PAULO SÉRGIO NORMANDO e
WESTERLINGTON VIEIRA DA SILVA. Um segundo turno foi realizado e WESTERLINGTON VIEIRA
DA SILVA foi eleito para receber o reconhecimento com o título Paul Harris. A Assembleia
também decidiu adiar a aprovação do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, a presente
ata foi lavrada por mim, JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, e assinada por todos os presentes acima
nominados e referenciados.
14. ANEXO II
Associado: ADEMILSON MUNIZ DE ALMEIDA
Natural de:______________ Nascimento:____/____/_____ Estado Civil:
_________
Cônjuge: ____________________________________ Nascimento:____/____/_____
Data de casamento: ____/____/_____
Filhos (nomes e nascimento):____________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Endereço residencial:____________________________
Complemento:_________
Bairro:________________
Cidade:____________
Telefone: _____________
E-mail: ____________________________
Celular: _______________
Endereço comercial:______________________
Complemento:_________
Bairro: ________________
Cidade: ______________ Telefone: _____________
E-mail: ____________________________
Celular: ________________
Profissão: _________________________
Empresa: _________________________
Cargo:
_________________________
Categoria de sócio: Representativo.
Classificação proposta: ____________________
Padrinho: IVAN GONÇALVES RIOS

