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

9ª Reunião Ordinária 29/08/2011

PAUTA:
1.

Presidente: Companheiros, com a graça de DEUS, daremos início à 9ª 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
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.

Palavra Livre:

6.



Convido o companheiro ____________ para fazer uso da palavra.



Convido o companheiro PAULO para falar sobre a 2º WEBINAR que aconteceu no domingo 28 de
agosto (9h00 e 20h00). O tema foi PROJECTLINK (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).



Convido o companheiro WELLINGTON para falar sobre a festiva dos aniversariantes de julho e
agosto no próximo domingo (4/9/2011) e anunciar os aniversariantes da semana.



Convido o companheiro IVAN para falar sobre a nossa Ação Rotária Beneficente e também sobre a
doação do clube à escola rural de Águas Lindas, decidida na última reunião do conselho.

Avisos da Presidência:


O presidente participou na última quinta-feira do almoço com os presidentes dos demais clubes de
Taguatinga e com o governador assistente. Ficou acertada uma festiva de natal conjunta no dia 13/12
(terça-feira) no Rotary Club de Taguatinga com proposta das reuniões ocorrerem nessa festiva.



O RC de Taguatinga Ave Branca está oferecendo parcerias para utilização da sua estrutura de
produção de fraldas geriátricas e infantis (posteriormente). A ideia é que o clube participe de uma
cota para compra de insumos básicos de produção e fique com direito de produzir um determinado
lote.



O Governador Assistente destacou a importância de manter as informações do clube eficaz para que
a governadoria possa acompanhar o clube. Na visita será feito relatório com base nas informações
do clube eficaz.

7.

Índice de sócios presentes à Reunião: ___ %.

8.

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

9.

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

10.

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

11.

Reunião encerrada: (bate o sino).

