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

38ª Reunião Ordinária 13/6/2011

PAUTA:
1. Companheiros: com a graça de DEUS, daremos início à 38ª Reunião Ordinária do Ano
Rotário 2010/2011, Reunião de Posse de Sócio, e Reunião Festiva do Dia dos Namorados,
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.
4. ENTREGA DO TÍTULO PAUL HARRIS AO WESTERLINGTON VIEIRA DE SOUZA.
4.1.

Foto com WESTER, PAULO e padrinho IVAN.

5. CERIMONIAL DE POSSE DO SÓCIO ADEMILSON MUNIZ DE ALMEIDA.
5.1.

Convido o Sr. ADEMILSON e ESPOSA para que se coloquem à frente da
panóplia acompanhado do casal padrinho IVAN e EDILEUSA RIOS.

(ATENÇÃO! Não colocá-lo de costas para a platéia nem para a mesa diretora da reunião).

5.2.

Solicito ao padrinho IVAN RIOS que leia um breve currículo sobre seu
afilhado.

5.3.

Solicito ao WELLINGTON que faça a leitura do Objetivo do Rotary e da Prova
Quádrupla.
O objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal de servir como base de todo
empreendimento digno, promovendo e apoiando:


O desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar
oportunidade de servir;



Difusão de altos padrões éticos nos negócios e profissões;



O reconhecimento do mérito de toda ocupação útil como oportunidade de
servir à sociedade;



A melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na vida pública
e privada;
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A aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando a consolidação das
boas relações, da cooperação e da paz entre as nações.

A Prova Quádrupla é a declaração de ética profissional de conhecimento de todos os
Rotarianos e por eles obedecida.
Do que pensamos, dizemos ou fazemos:

5.4.



É a VERDADE?



É JUSTO para todos os interessados?



Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES?



Será BENÉFICO para todos os interessados?

Convido o ADEMILSON para fazer a leitura do “Compromisso Rotário”
(previamente entregue ao escolhido para a leitura).

Ao aceitar a colocação deste distintivo, integrando-me em Rotary como rotariano,
declaro:
 Respeitar os dispositivos estatutários e regimentais, os quais me conduzem a

considerar todos os meus companheiros dignos da minha estima e amizade;
 Elevar o conhecimento do Ideal de Servir, como base de todo empreendimento digno;
 Reconhecer o mérito de toda ocupação útil, não fazendo distinção entre profissões

desde que legalmente reconhecidas;
 Esforçar-me por manter, aprimorar e elevar os princípios de ética profissional;
 Dedicar-me na medida do possível, no sentido de pesquisar, cooperar, aconselhar e

promover atos ou iniciativas de que resultem melhores padrões de vida, material,
moral e espiritual da comunidade em que vivo;
 Acompanhar o esforço comum pela aproximação dos homens em todo mundo,

trabalhando pela compreensão internacional e pela paz universal.
Neste momento, assumo estes compromissos com o Rotary e com os meus companheiros
do Rotary Club de Taguatinga Sul.
5.5.
5.6.

Solicito aos presentes palmas.
(Profere as seguintes palavras: De pé, olhando para o iniciado que não deve ficar de costas
para a platéia nem para o Presidente):

Senhor ADEMILSON MUNIZ DE ALMEIDA, é com muita satisfação que, em nome
do Conselho Diretor e dos Sócios do Rotary Club de Taguatinga Sul, dou-lhe as boasvindas, como novo sócio.
Nossa alegria não se deve apenas aos grandes momentos de companheirismo que
desfrutaremos, mas, também, ao apoio que prestará na implementação de vários
projetos que ajudarão a tornar nossa Comunidade, nosso País e nosso Mundo um
melhor lugar para se viver.
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No entanto, apesar de termos o poder de torná-lo sócio de Rotary Club, não nos é
possível torná-lo Rotariano. Esta honra você mesmo deverá conquistar.
O Rotary não é uma organização política, mas todos os rotarianos preocupam-se
muito com tudo o que se refere a uma boa conduta cívica e com a eleição de boas
pessoas para cargos públicos.
O Rotary não é uma organização beneficente, no entanto, os rotarianos dedicam
compreensão e solidariedade ajudando seus semelhantes, pois acreditam que os bons
sentimentos são muito mais do que uma simples teoria.
O Rotary não é uma organização religiosa, não conhece raça ou fé, no entanto, se
baseia nos eternos princípios que guiam os povos através da história.
O Rotary é uma organização de executivos e profissionais comprometidos com os
mais elevados padrões de ética profissional. São pessoas que acreditam que o
companheirismo e a paz internacional podem ser alcançados através de profissionais
unidos pelo mesmo ideal de Servir.
Você foi escolhido para ser sócio do Rotary porque seus companheiros de clube
acreditam que você é líder em sua área profissional e porque possui as qualidades
intelectuais e humanitárias que o torna capaz de interpretar e comunicar a mensagem
do Rotary em seu universo pessoal.
Você é o representante da sua profissão no nosso clube e toda informação de valor
referente a ela deverá naturalmente partir de sua pessoa.
Você é nosso embaixador para sua classificação profissional. Esperamos que
dissemine os princípios e ideais da prestação de serviços que aqui pregamos àqueles
com os quais compartilhamos interesses profissionais.
A comunidade conhecerá e julgará o Rotary através de seus exemplos em caráter e
serviço; e nós o aceitamos como sócio porque acreditamos que nossos princípios e
nossa organização estão seguros em suas mãos.
Companheiros do Rotary Club de Taguatinga Sul, eu tenho o prazer de lhes
apresentar seu novo Companheiro Rotariano:
ADEMILSON MUNIZ DE ALMEIDA
5.7.
5.8.

Peço a todos que de pé aplaudam o novo sócio.
Solicito ao padrinho IVAN RIOS que afixe no novo sócio o distintivo e que
entregue a pasta com os documentos rotários.

(O empossado posa para as fotos, juntamente com o casal padrinho, presidente, etc.)

5.9.

Anuncio a todos os rotarianos, que o companheiro ADEMILSON estará
servindo como membro da Comissão de Companheirismo, cujo Presidente é o
companheiro RICARDO e na Comissão de Projetos de Prestação de Serviço cujo
Presidente é o companheiro ANTÔNIO RIOS.

(ATENÇÃO! Previamente já estará determinada a Comissão que o novo companheiro deverá
compor).
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5.10.
Solicito que todos retornem aos seus lugares e que na próxima reunião cada
sócio se apresente ao novo sócio.
5.11.
Convido o WESTER para, em nome do clube, fazer saudação de boas vindas
ao novo Rotariano.
6. PALESTRA “DO ALASCA À PATAGÔNIA” POR ANTÔNIO OLIVEIRA ARAÚJO, convidado
do IVAN e WELLINGTON.
7. Convido o companheiro RICARDO para realizar o companheirismo e anunciar os
aniversariantes da semana.
a)

Festa Junina – 25/6/2011.

b)

Aniversariantes:
Data
16/06
20/06

Nome
RODRIGO CARVALHO RIOS
KELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA

Parentesco
FILHO DE ANTÔNIO JOSÉ RIOS
FILHA DE DEUSÉLIS BRAGA ANDRÉ

Aniversário de...
Nascimento
Nascimento

8. Palavra do Governador DALTONO.
9. Diretor de Protocolo: Passo a palavra ao companheiro MARIANO para complementar o
protocolo, 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).

