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

22ª Reunião Ordinária 05/12/2011

PAUTA:
1.

Presidente: Companheiros, com a graça de DEUS, daremos início à 22ª 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.

4.

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

5.

Neste momento, eu convoco uma assembleia extraordinária para deliberarmos sobre o próximo presidente a
assumir este clube. Convido o companheiro WILLIAM, presidente da comissão de ex-presidentes do clube,
para falar do processo de sucessão do RCTS e conduzir os trabalhos de escolha do próximo presidente.

6.

Após as deliberações o presidente encerra a assembleia extraordinária e retorna à reunião ordinária.

7.

Palavra Livre:


Deixo a Palavra franqueada

8.

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 e a festiva de natal conjunta dos clubes no dia 13/12.

9.

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 o nosso clube fez doação de uma cadeira de rodas para uma pessoa carente por intermédio
do companheiro Juscelino do Rotary Club de Taguatinga Leste.



Informo que, como é de praxe, na última reunião dos presidentes ficou definido o calendário de reuniões
conjuntas:
a) JANEIRO/2012
16.01.2012 – R.C. Taguatinga Sul
24.01.2012 – R.C. Taguatinga Leste
b) FEVEREIRO/2012
01.02.2012 – R.C. Taguatinga Oeste
09.02.2012 – R.C. Taguatinga Ave Branca
17.02.2012 – R.C. Taguatinga Norte
28.02.2012 – R.C. Taguatinga

10.

Índice de sócios presentes à Reunião: ___ %.

11.

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

ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL
12.

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

13.

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

14.

Reunião encerrada: (bate o sino).

