ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL
Presidente: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário: João Francisco dos Santos
Horas: 20h00min - 21h00min

7ª Reunião Ordinária 15/08/2011

PAUTA:
1.

Presidente: Companheiros, com a graça de DEUS, daremos início à 7ª Reunião Ordinária da gestão 2011/2012, e convido a todos para
saudarmos o Pavilhão Nacional.

2.

Diretor de Protocolo: Passo a palavra ao Diretor de Protocolo, companheiro MARIANO para anunciar a formação da mesa Diretora, os
convidados e visitantes.

3.

Secretário: Passo a palavra ao companheiro secretário JOÃO para fazer os trabalhos da secretaria e fazer a leitura da Ata da
Assembleia de 1º/8/2011.

4.

Tesoureiro: Passo a palavra ao companheiro tesoureiro DEUSÉLIS para falar sobre a tesouraria.

5.

A reunião de hoje está a cargo da Comissão de Administração e peço ao companheiro CAVALCANTE, presidente dessa Comissão, para
fazer a instrução rotária de hoje.
Como surgiu a Prova Quádrupla?
A Prova Quádrupla foi concebida em 1912, no auge da grande depressão econômica nos Estados Unidos, pelo Rotário Herbert
J. Taylor, do Rotary Club de Chicago, que mais tarde se tornou Presidente do RI, quando o Rotary comemorava o seu 50º
aniversário de fundação (1954-1955).
Encarregado pelos credores da Aluminiun Company, de evitar a falência da empresa, Herbert aceitou o desafio e procurou um
meio de ressuscitá-la; para isso, mentalizou um conciso roteiro de boa conduta, que pudesse ser usado pelos trabalhadores da
companhia.
Foi solicitado aos empregados da companhia que decorassem a Prova Quádrupla e assim, gradualmente, tornou-se, sob todos
os aspectos, diretriz de orientação para todos os negócios. Como resultado, desenvolveu-se um clima de confiança e boa
vontade entre representantes, fregueses e empregados, e a Prova Quádrupla foi louvada por, progressivamente, melhorar a
situação da companhia. Até 1937, o débito foi pago com juros, e nos quinze anos seguintes, além dos dividendos pagos aos
acionistas, o seu valor patrimonial cresceu para quase dois milhões de dólares, quantia muito significativa na época.
O resultado da aplicação da Prova Quádrupla foi de tal sucesso que o Rotary Internacional a adotou como parte do programa
de Serviços Profissionais. Em 1954, Herbert Taylor transferiu os direitos autorais para o RI.

6.

7.

Palavra Livre:

■

Convido o companheiro ____________ para fazer uso da palavra.

■

Convido o companheiro WELLINGTON para falar sobre a festa do dia dos pais e anunciar os aniversariantes da semana.

■

Convido o companheiro Ivan para falar sobre a nossa Ação Rotária Beneficente.

Avisos da Presidência:

■

■
■

Informo que vários companheiros e algumas damas da casa da amizade estiveram na reunião do RCTO na última quarta-feira para
requisitarem a devolução do nosso sino seqüestrado pelos companheiros daquele clube. Na ocasião aconteceu a posse da nova
diretoria da ARCAR, quando o Companheiro Lucas entregou o cargo de presidente e assumiram os cargos de diretores da ARCAR
os companheiros deste clube Isaías e Barbosa.
Nesta quinta-feira próxima haverá reunião do Conselho Diretor na casa do companheiro Deusélis. Peço favor que todos os
membros do Conselho confirmem presença com antecedência.
No dia 27/08 será realizada a Festa Agostina na Fundação de Rotarianos de Brasília – setor de clubes sul trecho 3 lote 6. Será um
grande encontro das famílias rotarianas promovido pela Fundação e todos os clubes com sede no setor de clubes sul.

8.

Índice de sócios presentes à Reunião: ___ %.

9.

Diretor de Protocolo: Retorno a palavra ao Diretor de Protocolo, companheiro MARIANO para fazer a complementação 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).

