ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL
GESTÃO 2011-2012
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Data, Hora e Local: 15 de agosto de 2011, início às 20h15 e término às 21h12, sede da ARCAR, Taguatinga Sul – DF.
.
1.
Presidente: Carlos Henrique; Secretário: Edson; Tesoureiro: Deusélis, e; Protocolo: Francisco Barbosa.
2.
Composição da Mesa Diretora: Carlos Henrique (Presidente RCTS), Ademilson (RCTS), Luiz Xavier (RCTS), Antônio Carlos (RCTS) e Ricardo
(RCTS).
3.
Companheiros Presentes na Reunião: Ademilson, Antônio Carlos, Antônio Rios, Antônio Reinaldo, Carício, Carlos Henrique, Deusélis, Edson,
Francisco Barbosa, Gustavo, Ivan, Izaías, João Batista, Jorge, José Cavalcante, Lucas, Luiz Xavier, Marcos, Ricardo, Wellington, Westerlington
e William. (22/27 – 81,00% de presença).
4.
Companheiros Visitantes: Carlos Alberto (RC Taguatinga), Carlos Cabrera (RC Tag Ave Branca), Roberto Faria Santos (RC Tag. Oeste).
5.
Visitantes: José Nicodemos, convidado do comp. Antônio Reinaldo e Cezar Luiz Costa, convidado do comp. Wellington.
6.
Assuntos tratados na reunião:
A. O Diretor de Protocolo, companheiro Francisco Barbosa, ocupou a Tribuna para saudar os presentes e anunciou a composição da Mesa
Diretora.
B. O Presidente, companheiro Carlos Henrique, procedeu à abertura dos trabalhos na 7ª (sétima) Reunião Ordinária.
C. O Secretário, companheiro Edson, ocupou a Tribuna, leu a Ata da 6ª Reunião Ordinária, apresentou e leu para os presentes o conteúdo
do Certificado de Reconhecimento pelo patrocínio do Rotary Club de Taguatinga Sul ao RYLA, emitido pelos Governadores de RI,
companheiros Daltono Umberto de Souza e Júlio Cezar Pimentel de Santana, e discorreu sobre a participação do RCTS na Reunião do
RC de Taguatinga Oeste, na última quarta-feira, dia 10/8/2011, quando lá estiveram presentes 17 (dezessete) companheiros mais 05
(cinco) Damas da Casa da Amizade do RC de Taguatinga Sul e anunciou as recuperações e visitas extras do companheiro Izaías no
RC de Taguatinga Ave Branca.
D. O Tesoureiro companheiro Deusélis ocupou a Tribuna, relatou que a contabilidade encontra-se em ordem e solicitou empenho de todos,
quanto à quitação das obrigações pecuniárias de cada um.
E. O companheiro José Cavalcante, ocupou a Tribuna, para ministrar a Informação Rotária, onde na sua fala discorreu sobre como surgiu
a Prova Quádrupla em Rotary International. Na sequência, o Presidente Carlos Henrique solicitou que o companheiro William
manifestasse seus conhecimentos a respeito do tema em questão, o que de pronto foi feito com a ajuda do companheiro Secretário,
Edson.
7.

Palavra Livre:
A. O companheiro Edson, ocupou a Tribuna para discorrer sobre a polêmica em torno do Percentual de Presença, quando é emitida a
Planilha para o Rotary International com as presenças e ausências de companheiros nas Reuniões Semanais, esclarecendo situações
em que Sócios são dispensados para serviços externos a bem da Instituição e quando são dispensados por contar com mais de 85
anos, computados na soma, a idade natural e a idade de ingresso em um Clube.
B. O companheiro Ivan ocupou a Tribuna para discorrer sobre a realização da Ação Rotária Beneficente do nosso Clube, que nesta Gestão
será realizada no dia 16/09/2011, sexta-feira, como sempre, nas dependências do Salão do Lions Internacional, localizado em
Taguatinga Sul.
C. O companheiro Wellington, ocupou a Tribuna, na condição de Presidente da Comissão de Companheirismo, e relatou acontecimentos
relacionados com o aniversário do companheiro Luiz Xavier, discorreu sobre a viagem para Diamantina-MG, em virtude da realização de
uma Vesperata, dizendo que até o momento o quórum esta prejudicado. Discorreu sobre a Festiva do Dia dos Pais a ser realizada no
próximo dia 20/8/2011, na residência do companheiro Westerlington e anunciou a lista de aniversariantes da semana.

8.

Avisos da Presidência:
A. O Presidente Carlos Henrique pediu empenho de todos os companheiros do RC Taguatinga. Sul, quando da realização da nossa Ação
Rotária Beneficente e no evento da Festiva para o “DIA DOS PAIS”, promovido pelas damas da Associação de Senhoras de Rotarianos
do nosso Clube. Discorreu sobre a troca de comando na ARCAR, quando o nosso companheiro Lucas transmitiu o cargo de Presidente,
para o Companheiro Pilicério (RC de Taguatinga Oeste), no ultimo dia 10/8/2011, durante a Reunião daquele clube. Convocou os
componentes do Conselho Diretor para uma reunião no próximo dia 20/8/2011, na residência do companheiro Deusélis, a partir das
20h00 e discorreu sobre a confecção da nossa Agenda Anual.
B. O companheiro Francisco Barbosa, ocupou a Tribuna, discorreu sobre a originalidade na confecção da Roda Dentada do Rotary
International, explicando quando ela está certa e quando está errada e no complemento do Protocolo, agradeceu a visita de
companheiros e visitantes e anunciou o jantar.

9.

O Presidente Carlos Henrique fez os cumprimentos costumeiros e passou a palavra ao companheiro Antônio Carlos (RC Taguatinga Sul), que
leu a Oração do Clube.
Em seguida, saudou o Pavilhão Nacional e com uma batida no sino, o Presidente encerrou a reunião.

10.

Nada mais havendo a tratar eu Edson José Guimarães, Secretário, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelo Presidente.

_________________________________
Edson José Guimarães
Secretário

_________________________________
Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho
Presidente

