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

21ª Reunião Ordinária 28/11/2011

PAUTA:
1.

Presidente: Companheiros, com a graça de DEUS, daremos início à 21ª Reunião Ordinária da gestão
2011/2012 e convido a todos a ficar de pé 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 JORGE.

4.

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

5.

Convido o Sr. MURILO, ex-associado deste clube, para falar sobre a programação do Natal solidário em Águas
Lindas que o nosso clube irá apoiar.

6.

Palavra Livre:


Convido o companheiro CAVALCANTE para falar sobre a participação do clube no Bazar solidário
realizado pelas damas da Casa da Amizade.



Deixo a Palavra franqueada.

7.

Convido o companheiro WELLINGTON para anunciar os aniversariantes da semana e falar sobre a festiva de
natal do nosso clube do dia 10/12/2011.

8.

Avisos da Presidência:


Informo que não haverá reunião na segunda-feira 12/12 na Arcar. Haverá reunião conjunta dos
clubes no salão do Rotary Club de Taguatinga na terça-feira 13/12 às 20h. Essa reunião constará da
programação de reuniões do nosso clube, com efeitos sobre o índice de frequência. Como é uma
reunião festiva para a família, com per capita de R$ 30,00, ficou decidido na reunião do conselho que
o clube dará um convite para cada companheiro e os demais convites da família deverão ser pagos.



Informo que neste sábado último, durante o Bazar Solidário, o nosso clube fez doação de três
cadeiras de rodas. Caso os companheiros tenham alguma solicitação de cadeira, favor encaminhálas ao Presidente ou ao companheiro ANTÔNIO RIOS, presidente da Comissão de Prestação de
Serviços.



A Agenda do clube já ficou pronta. Os companheiros que ainda não receberam, solicitem ao
Secretário JOÃO.

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).

