SEU
PAPEL NA
PRESIDÊNCIA
DO CLUBE
Como presidente, você deve liderar o clube, engajar e
inspirar os associados, e promover a nossa organização
em sua comunidade.
Veja informações detalhadas ao longo desta publicação.
PRESIDENTE ELEITO
Consultar o atual presidente sobre decisões que afetem o clube.
Servir como membro do conselho diretor do clube.
Indicar presidentes para as comissões e um instrutor para o seu ano. *
Supervisionar a preparação do orçamento do clube.
Incentivar os dirigentes eleitos a participarem da Assembleia Distrital de Treinamento.
Criar uma conta no Meu Rotary (Rotary.org).
Participar do PETS, da Assemblei Distrital de Treinamento e da Conferência Distrital.
Definir e monitorar as metas do clube no Rotary Club Central.
* Responsabilidade descrita no Código Normativo do Rotary.
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PRESIDENTE
Definir metas para cada comissão. Incentivar a comunicação entra as comissões do clube e
as do distrito. Analisar atividades, metas e gastos, e participar das decisões.*
Supervisionar a preparação do orçamento do clube e as práticas contábeis, inclusive uma
análise financeira anual. *
Garantir que o secretário e tesoureiro estejam cadastrados no Meu Rotary para atualizar
dados do quadro associativo e do clube de forma periódica.
Colaborar com o governador e o seu assistente em questões referentes ao clube e
distrito.*
Transmitir informações importantes do governador e da Sede Mundial aos rotarianos.*
Fazer os preparativos para a visita obrigatória do governador.
Seguir as nossas normas de proteção aos jovens e o Código de Conduta para Trabalho
com Jovens e cumprir os requisitos do Intercâmbio de Jovens.
Planejar e liderar as reuniões mensais do conselho diretor.*
Planejar e liderar reuniões interessantes e relevantes aos associados, e organizar eventos
sociais divertidos. *
Garantir que bons treinamentos sejam disponibilizados aos associados, conforme
necessário. *
Envolver os associados no trabalho para alcançar as metas definidas no Rotary Club
Central
Monitorar o progresso do clube no Rotary Club Central
Incentivar os associados a comparecerem em eventos distritais e promover a nossa
Convenção.
Participar da Conferência Distrital.*
Entregar um relatório anual sobre a situação do clube antes do término do seu mandato.*
Trabalhar com seu sucessor antes de finalizar o seu ano.*
Planejar uma reunião conjunta dos diretores eleitos com os que estiverem terminando
seu mandato.*
*Responsabilidade descrita no Código Normativo do Rotary.

JOIN LEADERS: www.rotary.org/myrotary/president
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