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

14ª Reunião Ordinária 03/10/2011

PAUTA:
1. Presidente: Companheiros, com a graça de DEUS, daremos início à 14ª 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 JOÃO para fazer os trabalhos da secretaria.
4. Tesoureiro: Passo a palavra ao companheiro tesoureiro DEUSÉLIS para falar sobre a tesouraria.
5. Convido o companheiro CAVALCANTE para falar sobre a visita dos alunos da Escola Estadual Dr.
Lucas Monteiro Machado à Brasília e o apoio que o RCTS deu durante a estadia deles na capital.
6. Convido o Companheiro PAULO NORMANDO para falar sobre a XIII Ação Social Rotary, na qual estão
pedindo a contribuição de R$ 200,00 do clube e a participação de pelo menos cinco companheiros.
7. Palavra Livre:
■

Convido o companheiro IVAN para falar sobre os resultados da nossa Ação Rotária Beneficente
e uma avaliação sobre o evento.

■

Convido o companheiro WELLINGTON para anunciar os aniversariantes da semana

■

Deixo a Palavra franqueada.

8. Avisos da Presidência:
■

Reunião conjunta com festiva de Natal no dia 13/12/2011. Cada clube terá que arcar com pelo
menos 40 convites de R$ 30,00.

■

Confirmar Reunião do Conselho Diretor na casa do companheiro GIL no dia 27/10/2011.

■

Bingo do RC de Taguatinga Ave Branca e RC de Taguatinga.

■

Feijoada das damas do RC de Taguatinga Oeste no dia 9/10/2011. Custo de R$ 20,00. Peço
aos companheiros que não deixem de prestigiar porque eles prestigiaram nossos eventos –
feijoada e Bingo.

9. Índice de sócios presentes à Reunião: ___ %.
10. Diretor de Protocolo: Retorno a palavra ao Diretor de Protocolo, companheiro MARIANO para fazer a
complementação e anunciar o jantar.
11. Encerramento da Reunião: Agradecimento aos convidados, visitantes e companheiros do clube.
12. Oração do Clube: convido o companheiro _____________ para ler a oração do clube e logo após
saudarmos o Pavilhão Nacional.
13. Reunião encerrada: (bate o sino).

