ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL
Presidente: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário: João Francisco dos Santos
Horas: 20h00min - 21h00min
18ª Reunião Ordinária 31/10/2011
PAUTA:
1. Presidente: Companheiros, com a graça de DEUS, daremos início à 18ª 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 e fazer um
breve resumo da ata da reunião do Conselho, realizada na quinta-feira última na casa do companheiro
GIL.
4. Tesoureiro: Passo a palavra ao companheiro tesoureiro DEUSÉLIS para falar sobre a tesouraria.
5. Convido o Companheiro DEMETRIUS Galinos Contoyannis, presidente da Comissão
Desenvolvimento do Quadro Social do Distrito 4530 na atual gestão para falar sobre DQS.

de

6. Palavra Livre:
■

Deixo a Palavra franqueada

■

Convido o companheiro WELLINGTON para anunciar os aniversariantes da semana.

7. Avisos da Presidência:
■

Eu estive presente no encontro dos presidentes dos Rotary Clubs de Taguatinga no último
sábado, quando assistimos uma reunião do RC Vicente Pires.

■

Dólar rotário de novembro é R$ 1,75.

■

Informo que na próxima segunda-feira haverá festiva de posse no companheiro FRANCISCO e
também a festiva dos aniversariantes de setembro e outubro. A per capita será de R$ 20,00.

■

Informo que chegou o orçamento da empresa do Ceará de fabricação de cadeiras de rodas que
é o mais barato. O problema é que para o Ceará não dispomos de frete gratuito e estamos
aguardando o orçamento para decidirmos.

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).

