ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL
GESTÃO 2011-2012 - DISTRITO 4530

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Data, Hora e Local: oito de agosto de 2011, início às 20h15 e término às 21h25, sede da ARCAR, Taguatinga Sul – DF.
1.

Presidente: Luiz Xavier, Secretário: João Francisco, Tesoureiro: Deusélis e Diretor de Protocolo: Mariano.

2.

Composição da Mesa Diretora: Luiz Xavier (Presidente RCTS), Geraldo Barbosa (RCTN), Carlocci Feitosa (RCTO), Barbosa e Carício
(RCTS).

3.

Companheiros Presentes na Reunião: Ademilson, Antônio Carlos, Antônio Rios, Antônio Reinaldo, Carício, Deusélis, Edson, Barbosa,
Ivan, Izaias, João Batista, João Francisco, Jorge, Cavalcante, Gil, Lucas, Luiz Xavier, Mariano, Paulo Normando, Wellington, Wester e
William.

4.

Companheiros Visitantes: Carlocci Feitosa e Sônia, Vantuir e esposa, Edson Bueno e esposa, Piricélio, Aloísio Manzan, Albino, João
Batista e Rubem Brito (RCTO) e Geraldo Barbosa (RCTN).

5.

Visitante: Cezar Luiz Costa.

6.

O Diretor de Protocolo, companheiro Mariano, ocupou a Tribuna para saudar os presentes e anunciar a composição da Mesa Diretora.

7.

O Secretário, companheiro João Francisco, ocupou a Tribuna e anunciou a festiva de posse do Rotaract Clube Nova Geração ocorrida
no dia 6 de agosto. Não foi apresentada nenhuma recuperação e nem visita extra.

8.

O Tesoureiro, companheiro Deusélis, ocupou a Tribuna e relatou que a contabilidade encontra-se em ordem. Solicitou empenho de
todos quanto à quitação das obrigações pecuniárias de cada um.

9.

Palavra Livre:

10.

a.

O companheiro William ocupou a Tribuna e falou sobre diversos assuntos.

b.

O companheiro Wellington ocupou a Tribuna para falar sobre a viagem à Diamantina, agradecer a recepção do Companheiro Luiz
Xavier, por ocasião da festa de aniversário ocorrida no dia 6 de agosto, na condição de Presidente da Comissão de
Companheirismo e anunciou a lista de aniversariantes da semana.

c.

O companheiro Paulo Normando ocupou a Tribuna para falar que está recebendo o pagamento da Ação Rotária Beneficente.
Recebeu dois patrocínios do companheiro João Francisco, falou sobre o “sequestro” do sino do RCTS e falou também que esteve
na posse do Rotaract.

d.

O companheiro Vantuir (RCTO) ocupou a Tribuna para falar sobre diversos assuntos, inclusive anunciou que estava fazendo
quatro anos de Rotary.

e.

O companheiro João Francisco ocupou a Tribuna para anunciar aos companheiros da compra do presente de uma adega para o
companheiro Luiz Xavier, com o recebimento das cotas dos companheiros.

f.

O companheiro Ivan ocupou para a Tribuna para agradecer a visita dos companheiros do RCTO e cobrou dos companheiros o
empenho para Ação Rotária do Clube, pois faltam 38 dias.

Avisos da Presidência:
a.

O clube recebeu a solicitação para indicar um companheiro para ser o Oficial de Intercâmbio.

b.

O Presidente juntamente com o companheiro Antônio Rios fizeram a entrega de uma cadeira de rodas para o companheiro Aluísio
Manzan do RCTO, visando atender um paciente do Hospital Sarah.

11.

O Presidente Carlocci do RCTO fez o “sequestro” do sino do RCTS e anunciou que para o resgate teria que ter um número maior ou
igual de companheiros. Fizemos o resgate com dezessete companheiros e cinco damas da casa da amizade, enquanto que estiveram
do RCTO oito companheiros e três damas da casa da amizade.

12.

O companheiro William ocupou a Tribuna para fazer o sorteio de uma garrafa de vinho, sendo ganhador o companheiro Albino do
RCTO, em seguida fez outro sorteio de um litro de uísque, sendo ganhador Orlei, da ARCAR. A arrecadação será doada à FR.

13.

O Presidente passou a palavra ao companheiro João Francisco para fazer a oração do clube e em seguida, houve a saudação ao
Pavilhão Nacional. Com uma batida no Sino, o Presidente encerrou a Reunião.

Nada mais havendo a tratar eu João Francisco, Secretário, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelo Presidente.
João Francisco dos Santos
Secretário

Luiz Xavier Pinto
Presidente

