ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL
Presidente: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário: João Francisco dos Santos
Horas: 20h00min - 21h00min
16ª Reunião Ordinária 17/10/2011
PAUTA:
1. Presidente: Companheiros, com a graça de DEUS, daremos início à 16ª 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 TONINHO para falar sobre o DQS.
6. Palavra Livre:
■

Convido o companheiro WELLINGTON para anunciar os aniversariantes da semana.

■

Convido o companheiro PAULO para falar sobre o Seminário de DQS e FR realizado neste
sábado, 15/10/2011.

■

Deixo a Palavra franqueada.

7. Avisos da Presidência:
■

Do dia 24/10 a 28/10 a Fundação Rotária vai oferecer o dobro de reconhecimentos para as
contribuições on-line (boleto bancário ou cartão de crédito) de US$ 100,00 ou mais, feitas à Pólio
Plus.

■

Dia 22/10 haverá o Bingo Empresarial do RC de Taguatinga Ave Branca. Os seis companheiros
definidos na última reunião para participar em nome do nosso clube queiram pegar os
respectivos convites com o presidente.

■

O companheiro Bráulio do RC de Taguatinga Ave Branca deixará hoje uma primeira versão da
nossa caderneta. Peço a todos os companheiros que a leiam e passem as correções por e-mail o
mais rápido possível.

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).

