ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL
Presidente: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário: João Francisco dos Santos
Horas: 20h00min - 21h00min
8ª Reunião Ordinária 22/08/2011

PAUTA:
1.

Presidente: Companheiros, com a graça de DEUS, daremos início à 8ª 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 FRANCISCO para fazer os trabalhos da
secretaria e fazer um balanço sobre a arrecadação do patrocínio da nossa caderneta.

4.

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

5.

Convido o Companheiro EDSON para fazer um resumo da ata da reunião do Conselho Diretor realizada na
casa do companheiro DEUSÉLIS na quinta-feira última.

6.

Convido o presidente da Comissão de Administração, companheiro CAVALCANTE, a conduzir o processo de
escolha de voluntários para constituir uma comissão para iniciar e acompanhar o processo de construção do
nosso galpão, conforme ficou decidido na última reunião do Conselho.

7.

Convido o Companheiro WILLIAM para fazer a informação rotária de hoje sobre os informes de arrecadação
da Fundação Rotária:
O total de doações do nosso Distrito para a Fundação Rotária está discriminado assim:

USD 91.390,91 – Fundo Anual para Programas

USD 123.407,91 – Fundo Pólio PLUS

USD 2.000,00 – Fundo Permanente

USD 216.798,82 – TOTAL
O nosso Distrito no Brasil (são 38 distritos) chegou em 9º lugar, sendo que o Distrito 4420 alcançou o valor de
USD 1.045.422,20.
Quanto às doações em favor da ABTRF, o nosso Distrito chegou em 4º Lugar no cenário brasileiro com a
doação de USD 17.543,11, tendo o Distrito 4420 alcançado a cifra de USD 167.288,91.
A Fundação Rotária no Brasil atingiu um valor recorde correspondente a USD 6.582.442,79. No cenário
mundial, novamente há que se comemorar. Somente para o Fundo Anual de Programas-FAP (lembrando que
há três: FAP, Fundo Permanente e Fundo Pólio PLUS) as doações chegaram a 108 milhões de dólares, o
segundo maior da história da Fundação Rotária. A meta para o FAP, que para 2010-2011 foi de 95 milhões de
dólares, neste ano está estabelecida para 104 milhões de dólares.
E quanto ao Desafio 200 Milhões de Dólares do Rotary? Temos tido sucesso total. O prazo estabelecido é 30
de junho de 2012, mas em 30 de junho deste ano já havíamos alcançado a cifra de 185 milhões. Portanto,
faltam apenas 15 milhões de dólares para cumprirmos a meta. Você duvida?
O último assunto refere-se ao número total de casos de poliomielite no mundo. Neste ano até hoje, tivemos
325 casos, pouco mais da metade do número verificado na mesma data no ano passado. Esse dado é
alvissareiro e nos deixa muito contentes.

8.

Palavra Livre:
a)

Convido o companheiro ____________ para fazer uso da palavra.

b)

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

c)

Convido o companheiro IVAN para falar sobre a nossa Ação Rotária Beneficente
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9.

Avisos da Presidência:
a)

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.

b)

2º WEBINAR acontecerá no domingo 28 de agosto (9h00 e 20h00). O tema será PROJECTLINK.
Projectlink é um banco de dados on-line que relaciona projetos de clube e distrito que precisam de
financiamento, doações não monetárias, voluntários e/ou parceiros para Subsídio Equivalente da
Fundação Rotária, assim como informações de projetos concluídos que podem servir de exemplo a
outros.

10.

Índice de sócios presentes à Reunião: ___ %.

11.

Diretor de Protocolo: Retorno a palavra ao Diretor de Protocolo, companheiro MARIANO para fazer a
complementação e anunciar o jantar.

12.

Encerramento da Reunião: Agradecimento aos convidados, visitantes e companheiros do clube.

13.

Oração do Clube: convido o companheiro _____________ para ler a oração do clube e logo após
saudarmos o Pavilhão Nacional.

14.

Reunião encerrada: (bate o sino).

