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ROTARY CLUB DE RIO DE JANEIRO IPANEMA 

Distrito 4570 

Clube nº 8298 

Carta Constitutiva em 31/05/1970 

 
CONSOLIDAÇÃO AO NOVO REGIMENTO INTERNO DO 

 ROTARY CLUB DE RIO DE JANEIRO IPANEMA 

 

Artigo 1    O ROTARY CLUB DE RIO DE JANEIRO IPANEMA, pessoa jurídica de direito privado, sob forma de associação 

civil, de fins não econômico, sem finalidade política ou religiosa, sem qualquer distinção ou discriminação quanto a cor, 

sexo, credo religioso ou político e condição social de seus associados, cujos propósitos são de índole humanitária, em 

conformidade com a legislação vigente, Lei nº 10.406 de 10/02/2002, admitida como membro do ROTARY 

INTERNATIONAL em 31/05/1970, Carta de Admissão nº 8298, resolve pelos seus associados presentes a plenária da 

Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 14 de setembro de 2017 para alterar o Regimento Interno em vigor e dar-

lhe nova redação de acordo com as alterações do Conselho de Legislação de 2016,  como segue: 

Artigo 2 Definições 

Conforme usadas nestes Estatutos e no Regimento Interno do Rotary International, a menos que o texto expressamente indique 

em contrário, as palavras abaixo terão o seguinte significado: 

1. Conselho: o Conselho Diretor deste clube. 

2. Regimento Interno: o Regimento Interno deste clube. 

3. Diretor: um membro do Conselho Diretor deste clube. 

4. Associado: um associado deste clube, exceto os honorários. 

5. RI: Rotary International. 

6. Documentos Estatutários: Os Estatutos e Regimento Interno de RI e o Estatuto e o Regimento Interno desta 

Unidade Rotária. 

7. Normas e Procedimentos: Manual de Procedimento de Rotary International. 

8. RC de RJ Ipanema: Rotary Club de Rio de Janeiro Ipanema. 

9. Ano Fiscal: o período de 12 meses que se inicia em 1° de janeiro e termina em 31 de dezembro. 

Artigo 3 Conselho diretor  
O órgão administrativo deste clube é seu Conselho Diretor, composto pelos membros que ocupam as funções de: Presidente, 

1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, Presidente Eleito, Presidente Indicado, Último Presidente, Secretário, Secretário 

Adjunto, Tesoureiro, Tesoureiro Adjunto, Protocolo e Protocolo Adjunto 

Artigo 4 Eleições e Mandatos  
Seção 1 — Um mês antes das eleições, os associados indicam candidatos às funções de Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º 

Vice-Presidente, Presidente Eleito, Presidente Indicado, Último-Presidente, Secretário, Secretário Adjunto, Tesoureiro, 

Tesoureiro Adjunto, Protocolo e Protocolo Adjunto, e qualquer vacância na diretoria. As indicações podem ser feitas por 

Comissão de Indicação ou em reunião dos associados, ou de ambas as maneiras.  

Seção 2 — O candidato que receber a maioria dos votos para cada função é declarado eleito para aquela função. 

Seção 3 — No caso de vacância definitiva do Presidente do Conselho Diretor durante a gestão, automaticamente o Vice-

Presidente assume, sendo que o 2º Vice-Presidente ocupará o cargo do 1º Vice-Presidente, por deliberação do Conselho 

Diretor, por maioria de dois terços de seus membros, ratificado em assembleia.  

Seção 4 – No caso de vacância temporária do Presidente do Conselho Diretor durante a gestão, o 1º Vice-Presidente assumirá 

automaticamente o exercício da presidência, e assim sucessivamente, o 2º Vice-Presidente assumira automaticamente as 

funções deste, sem que haja necessidade de indicação de substituto para este último. 

Seção 5 – Se um dos Diretores do clube tiver que renunciar à sua função, cabe aos membros restantes do Conselho Diretor 

nomear um substituto para ocupar a vaga.  

Seção 6 — Se alguma função de dirigente eleito e/ou indicado ficar vaga, ela deve ser preenchida por rotariano indicado pelo 

Conselho Diretor.  

Seção 7 — Tempo de mandato 
a) Mandatos do Conselho Diretor, à Exceção do Presidente. Os membros do Conselhos Diretor e das Comissões 

Permanentes, serão eleitos para um mandato de um ano (12 meses), facultada, ainda, uma recondução consecutiva, conforme 

preceituam o Estatuto e o Regimento Interno. Os membros tomam posse no dia 1º de julho e encerram o mandato no dia 30 

de junho do ano subsequente.  

b)  Mandato do Presidente. O presidente será eleito conforme estipulado no Regimento Interno, ou seja, para exercer a 

presidência desta Unidade Rotaria por um (1) ano antes da data em que tomará posse do cargo, servindo como presidente 

indicado após a devida eleição. O presidente indicado passará a ser conhecido como presidente eleito a partir do dia 1º de 

julho do ano anterior ao do início de seu mandato como presidente. O presidente tomará posse no dia 1º de julho e servirá 

durante um ano, facultada uma recondução consecutiva, ou até que seu sucessor tenha sido eleito e satisfeito os requisitos 

aplicáveis. 

Artigo 5 Reuniões  

Seção 1 – Ordinárias.  Esta Unidade Rotária realiza uma reunião ordinária a cada quinta-feira, com início às 20h30.  
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Seção 2 – Extraordinárias. As reuniões extraordinárias são convocadas pelo Presidente do clube ou mediante solicitação de 

dois membros do clube. 

Seção 3 – Do Conselho Diretor. As reuniões regulares do Conselho Diretor acontecem mensalmente, em data, local e 

horário a serem determinados previamente, para serem tratados assuntos pertinentes a esta Unidade Rotária. 

Seção 4 – Anual - Uma reunião anual deste clube acontece no máximo até 31 de dezembro para eleger o Conselho Diretor e 

Coordenadores da Comissões Permanentes, que servirão no ano rotário subsequente.  

Seção 5 - Transferência de Reunião. Os associados serão notificados com antecedência sobre o cancelamento da reunião ou 

qualquer mudança no horário ou dia de sua realização 

Seção 4 - Cancelamento. O conselho poderá cancelar uma reunião ordinária quando ela coincidir com um feriado, inclusive 

feriado comumente celebrado, ou em virtude do falecimento de associado desta unidade rotária, ou de epidemia ou de 

calamidade que afete a comunidade como um todo, ou de conflito armado na comunidade que coloque em perigo a vida dos 

associados do clube. O conselho poderá cancelar até quatro reuniões ordinárias por ano por causas aqui não especificadas, 

ficando estabelecido, entretanto, que este clube não poderá deixar de se reunir por mais do que três reuniões ordinárias 

consecutivas.  

Seção 3 — Quórum.  Para a assembleia anual quanto para as reuniões ordinárias desta Unidade Rotária, será constituído por 

associados adimplentes representando 2/3 (dois terços) do quadro associativo em primeira convocação, e com menos de 

1/3(um terço) nas convocações seguintes. 

Artigo 6 Atribuições do Conselho Diretor 
a) dirigir e administrar esta Unidade Rotária de acordo com este Estatuto e o Regimento Interno e administrar o patrimonio  

social; 

b) elaborar programa anual de atividades e executá-lo; 

c) elaborar um Relatório Anual de Atividades e das Contas da Unidade Rotária, submetendo-os em tempo hábil para 

aprovação 

perante a Assemleia Geral; 

d) entrosar-se com instituições públicas e privadas, para mútua colaboração em atividades de interesses comum;  

e) convocar Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias através de Edital de Convocação, fixando data, local, horário e 

assuntos das mesmas; 

f) criar as Comissões que se fizerem necessárias para garantir os objetivos desta Unidade Rotária, as decisões deste 

Conselho e da Assembleia Geral para que sejam alcançados; 

g) fixar os valores das percaptas desta Unidade Rotária; 

h) contratar e demitir funcionários, se for o caso; 

i) praticar os atos da gestão administrativa; 

j) pronunciar-se a respeito de propostas de admissão e eliminação de associados; 

k) apresentar a Assembleia Geral as suas recomendações de outorga de título de Associado Honorário; 

l) apreciar e julgar os recursos interpostos de decisões da Diretoria; 

m) designar substitutos para os cargos vacantes dos membros da Diretoria, Coordenadores de Comissões  e preencher as 

próprias vagas até o fim do mandato; 

n) elaborar um  Plano de Ação da sua gestão desta Unidade Rotária e coordenar as comissões atinentes; 

o) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral; 

p) deliberar, dentro de sua competencia,  sobre os casos omissos no presente  Estatuto e no Regimento, sem consulta prévia 

a Assembleia; 

q) outras funções que lhes forem atribuídas pelo respectivo Regimento, aprovadas pela Assembleia Geral. 

Artigo 7 Compete ao Presidente desta Unidade Rotária 

a)  representar esta Unidade Rotária ativa e passivamente, perante os órgãos públicos, judiciais e extrajudiciais, inclusive em 

juízo ou fora dele, podendo delegar poderes e constituir procuradores e advogados para o fim que julgar necessário; 

b)  cadastrar-se no Portal (www.rotary.org/pt); 

c)  certificar-se de que o Secretário e o Tesoureiro também se cadastraram no portal, para manterem atualizados os dados 

sobre o quadro associativo do clube; 

d)  dedicar-se ao alcance das metas definidas para o ano, cuidando para que todos os associados estejam bem informados e 

envolvidos no processo; 

e)  assegurar-se que cada comissão tenha metas bem definidas; 

f)  convocar e presidir as reuniões do Conselho Diretor; 

g)  convocar e presidir as Assembleias Ordinárias e Extraordinárias; 

h)  juntamente com o tesoureiro, abrir e manter contas bancárias, assinar cheques e documentos bancários e contábeis; 

i)  organizar relatório contendo o balanço do exercício financeiro e os principais eventos do ano anterior, apresentando-o a 

Assembleia Geral Ordinária; 

j)  reunir-se com o Presidente Eleito e com os membros do Conselho Diretor que estão por concluir seus mandatos, para 

informar sobre os projetos e atividades que estejam em andamento; 

k) se necessário, contratar funcionários ou auxiliares especializados, fixando seus vencimentos, podendo licenciá-los, 

suspendê-los ou demiti-los; 

Artigo 8 Compete ao 1º Vice-Presidente: 

a) substituir legalmente o Presidente em suas eventuais ausências ou impedimentos; 

b) assumir a função do Presidente, em casa de vacância, até o seu término; 

c) atender e desempenhar as funções recomendada pelo Presidente. 

http://www.rotary.org/pt
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Artigo 9 Compete ao 2º Vice-Presidente: 

a) servir como membro do Conselho Diretor do Clube, desempenhando as funções recomendadas pelo Presidente ou pelo 

Conselho Diretor; 

b) substituir o 1º Vice-Presidente em suas faltas e impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância. 

Artigo 10 Compete ao Presidente Eleito 
a)  ler o Manual do Presidente de Clube e se preparar para o Seminário de Treinamento de Presidentes Eleitos (PETS); 

b)  servir como membro do Conselho Diretor do Clube, desempenhando as funções recomendadas pelo Presidente ou pelo 

Conselho Diretor; 

c)   analisar o Plano Estratégico do clube, usando como guia os elementos de Rotary Clubs Eficazes (Capítulo 2). 

d)  estabelecer as metas anuais do clube, em apoio as metas de longo prazo, usando as Diretrizes para Aumentar a Eficácia 

dos Rotary Clubs (Apêndice 2). 

Artigo 11 Compete ao Presidente Indicado 

a)  servir como membro do Conselho Diretor do Clube, desempenhando as funções recomendadas pelo Presidente ou pelo 

Conselho Diretor; 

b)   ler o Manual do Presidente de Clube e se entrosar com os Presidente do período e o Presidente Eleito, para dar 

continuidade aos programas e projetos do clube. 

Artigo 12 Compete ao Último Presidente 

Servir como membro do Conselho Diretor do Clube, desempenhando as funções recomendadas pelo Presidente ou pelo 

Conselho Diretor. 

Artigo 13 Compete ao Secretário 
a) participar da sessão de Treinamento de Secretários durante a Assembleia Distrital; 

b) utilizar o Portal do Meu Rotary, mantendo-o atualizado; 

c) participar da Conferencia Distrital; 

d) ler o Manual de Procedimento (035PT); 

e) elaborar os relatórios exigidos pelo distrito e RI; 

f) manter atualizada a lista de associados; 

g) enviar comunicados sobre as reuniões do clube, do conselho diretor e das comissões; 

h) preparar e arquivar as atas das reuniões plenárias do clube, do conselho diretor, das assembleias gerais e das comissões. 

Se as atas forem inseridas no Boletim do Clube, arquivá-los; 

i) digitar a correspondência do clube; 

j) registrar o número de associados presentes nas reuniões semanais e relatar o total mensal ao governador do distrito, até 15 

dias após a última reunião do mês; 

k) dirigir e supervisionar todo o trabalho de secretária; 

l) trabalhar com os demais líderes do clube; 

m) preparar o sucessor; 

Artigo 14 Compete ao Secretário Adjunto 

a) elaborar o Boletim do clube e atas. 

b) substituir o Secretário em suas faltas e impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância. 

 Artigo 15 Compete ao Tesoureiro 

a) comparecer à Assembleia Distrital de Treinamento e a Conferencia Distrital; 

b) manter atualizados os registros financeiros do Clube; 

c) coletar cotas para o pagamento das taxas; 

d) guardar os registros financeiros de acordo com a lei local que rege este assunto; 

e) gerir os fundos do Clube e para projetos, incluindo o pagamento das despesas e distribuir verbas de subsídios, inclusive 

para bolsas de estudos; 

f) auxiliar na captação de doações à Fundação Rotária e na gestão de subsídios; 

g) cuidar para que o Clube não extrapole o orçamento; 

h) fazer a declaração do imposto de renda, se exigido pelo fisco. 
i) manter em estabelecimento bancário, juntamente com o presidente, os valores do clube, podendo aplica-los, ouvido o 

Conselho Diretor; 

j) assinar, em conjunto com o Presidente, os cheques e demais documentos bancários e contábeis; 

k) efetuar os pagamentos autorizados e recebimentos devidos ao Clube; 

l) fornecer atualizações financeiras regulares durante reuniões do Clube e do seu Conselho Diretor; 

m) elaborar o orçamento para o próximo período e obter a aprovação do mesmo até o último trimestre do ano em curso; 

n) apresentar ao Conselho Fiscal os balancetes semestrais e o balanço anual; 

Artigo 16 Compete ao Tesoureiro Adjunto: 

a) auxiliar o Tesoureiro nas atividades delegadas por ele; 

b) substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais;  

c)  desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário. 

Artigo 17 Compete ao Protocolo: 
a)  manter contato constante com o gerente ou dono do estabelecimento onde são realizadas as reuniões e acertar detalhes 

quanto a refeição, número de pessoas, número de garçons, “menu”, bebidas, etc...., inclusive os preços das refeições; 
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b)  deverá chegar ao local da reunião pelo menos 30 minutos antes, para que possa verificar se está tudo em ordem, e tomar 

certas providencias, tais como: 

 Ter noção de número de pessoas que deverão comparecer à reunião. 

 Verificar se o serviço de som está funcionando corretamente. 

 Organizar a panóplia, colocar o sino e o martelo no centro da mesa de reunião. 

 Verificar a refeição que será servida e, sempre que possível, variar o “menu”. 

 Verificar se o equipamento para projeção de audiovisual está preparado (se necessário for). 

 Providenciar, com a ajuda dos coordenadores das comissões de companheirismo e programa, a recepção dos 

convidados. 

 Dialogar com o Presidente do Clube, antes de cada reunião, pois o mesmo poderá ter sugestões a fazer. 

 Deverá estar a par de cada item do programa a ser desenvolvido na reunião. 

 Organizar em conjunto, com o Presidente do Clube, a pauta de reunião, com todo o seu desenvolvimento previsto, 

inclusive com os nomes de todas as pessoas que desejam ocupar a tribuna. 

 Organizar o mais rápido possível a Mesa Presidencial, para que a reunião possa iniciar-se na hora prevista. 

 Ficar sempre atento para qualquer solicitação do Presidente. 

 Na apresentação da mesa que dirige os trabalhos, deve apresenta-la como: mesa presidencial, mesa diretora dos 

trabalhos, mesa coordenadora dos trabalhos e nunca como mesa principal. Lembrar que todas as mesas são 

principais em Rotary. Deverá também, destacar, sempre que possível, as posições e méritos das pessoas, sobretudo 

quando se tratar de autoridades rotárias, civis ou militares. 

 Registrar a presença dos visitantes e convidados presentes à reunião, lembrando-se sempre de agradecer a presença de 

todos. 

 De uma forma muito simpática, fazer com que os associados prestem atenção ao sinal do Presidente e não 

conversarem durante o tempo em que o orador estiver se apresentando. 

 A missão do Protocolo só encerrará com a retirada do Presidente do Clube do recinto da reunião.  
Artigo 18 Compete ao Protocolo Adjunto: 

a) auxiliar o Protocolo nas atividades delegadas por ele; 

b) substituir automática e eventualmente o Protocolo em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais;  

c) desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Protocolo. 

Artigo 19 Estrutura das Comissões 
Seção 1 — As Comissões do Rotary Club Rio de Janeiro Ipanema coordenam seus trabalhos para alcançar as metas anuais e 

de longo prazo do clube. Esta Unidade Rotária deve ter as seguintes Comissões: 

a) Administração do Clube: Esta comissão conduz atividades que favorecem o bom funcionamento do clube, 

estabelecendo metas próprias que facilitem o alcance nas metas anuais do clube. 

Compete a esta comissão: 

 Organizar programas semanais e especiais para o clube, incluindo as datas comemorativas do cronograma do Rotary. 

 Gerenciar os comunicados dos associados e manter o site e as redes sociais do clube. 

 Promover companheirismo entre os associados do clube. 

 Ajudar o secretário do clube a monitorar o comparecimento às reuniões. 

 Realizar atividades que favoreçam o funcionamento eficaz do clube.  

b) Desenvolvimento do Quadro Associativo: A função desta comissão é implementar um plano de ação para aumentar o 

número de associados, retenção e orientação de rotarianos. 

Compete a esta comissão: 

 Alcançar as metas desta Unidade Rotária com relação ao desenvolvimento do quadro associativo, para o ano seguinte. 

 Orientar os rotarianos a respeito da importância de recrutar e manter associados. 

 Conduzir levantamentos de classificações, para assegurar um quadro associativo diversificado, profissional, de raça, 

de sexo, credo ou nacionalidade. 

c) Imagem Publica de Rotary: A função desta comissão é executar um plano para divulgar ao público informações sobre o 

Rotary e as atividades e projetos humanitários desta Unidade Rotária. 

Compete a esta comissão: 

 Alcançar as metas desta Unidade Rotária para o ano seguinte. 

 Conhecer bem os recursos de imagem pública de Rotary International. 

 Divulgar as atividades deste clube aos associados, à mídia e ao público em geral. 

 Promover projetos e atividades de maneira a torná-los mais interessantes à mídia. 

 Ajudar a criar uma imagem pública favorável ao desenvolvimento do quadro associativo. 

d) Fundação Rotaria: A função desta comissão é planejar e implementar atividades em apoio à entidade, por meio de 

contribuições financeiras e a participação desta Unidade Rotária em atividades e subsídios da Fundação. 

Compete a esta comissão: 

 Realizar no clube programas motivadores e inspiradores sobre a Fundação, pelo menos quatro vezes ao ano. 

 Promover palestras que exaltem experiências com a Fundação. 

 Alcançar as metas relacionadas a projetos humanitários do clube para o ano seguinte. 

 Transmitir aos associados informações sobre a Fundação. 

 Incentivar os associados a participar de subsídios e atividades da Fundação e apoiá-la financeiramente. 
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 Informar aos associados sobre as metas distritais relacionadas a Fundação Rotária. 

 Assegurar a correta administração dos fundos subsidiados pela Fundação Rotária. 

e) Projetos Humanitários: O objetivo é liderar as iniciativas de serviços desta Unidade Rotária, assegurando que elas 

atendam às necessidades da comunidade, como coordenar o trabalho com clubes de outros países em projetos 

internacionais. 

Compete a esta comissão: 

 Identificar as necessidades da comunidade. 

 Utilizar os recursos do clube, distrito e RI, nos projetos e planejar a divulgação deste ao público. 

 Trabalhar com a Comissão de Imagem Pública de Rotary do clube e planejar atividades para assegurar a promoção 

dos projetos. 

 Implementar projetos humanitários e procurar envolver todos os associados. 

 Estabelecer contatos com clubes de outros países, para realizar atividades conjuntas de companheirismo, serviço e 

voluntariado. 

Seção 2 — Comissões adicionais, bem como subcomissões,  podem ser formadas se necessário. 

Seção 3 — O presidente será membro ex-officio de todas as comissões e, nesta qualidade, terá todos os direitos      

correspondentes. 

Seção 4 — Exceto mediante autorização expressa do Conselho Diretor, as comissões não poderão tomar nenhuma medida   

até que tenham apresentado um relatório ao Conselho Diretor e este o tenha aprovado. O presidente ou o Conselho Diretor 

poderão encaminhar assuntos adicionais as comissões especificas conforme necessário. 

Seção 5 — Todo presidente de comissão e responsável pela periodicidade das reuniões e condução dos respectivos    

trabalhos e atividades de sua comissão, inclusive a supervisão e coordenação os trabalhos desta e encarregando-se de manter 

o conselho informado sobre todas as atividades. 

Artigo 20 Processo de Admissão de Associados 

Seção 1 - Associado Representativo – Sempre que julgar conveniente, a proposta do novo associado será apreciada depois 

de examinada a lista de classificações vagas, preparada pela Comissão de Admissão e Classificação, encaminhando por 

escrito ao Conselho Diretor, por intermédio do Secretário do Clube, bem como de associado que esteja se transferindo ou de 

ex-associado de outra Unidade Rotária, podendo ser proposto pelo ex-clube. A Comissão de Admissão e Classificação deverá 

consultar o Secretário e o Tesoureiro do clube que o candidato pertenceu, quanto à situação do ex-associado, informações 

estas que serão levadas em consideração para análise do encaminhamento da proposta, que tem caráter confidencial. 

Seção 2 – O Conselho Diretor deverá assegurar-se de que a proposta obedece aos requisitos relativos as classificações e 

elegibilidade ao quadro associativo, conforme o Estatuto. A Comissão de Admissão da Associação fará um relatório sobre o 

candidato, procedendo a devida investigação quanto ao caráter, conceito profissional e social e considerações gerais, 

apresentando ao Conselho Diretor em reunião mensal oficial posterior. 

Seção 3 - O Conselho Diretor deverá aprovar ou rejeitar a proposta, em reunião mensal oficial, no prazo de 30 dias após sua 

submissão, notificando em seguida o proponente sobre sua decisão por intermédio do Secretário do Clube. 

Seção 4 - Se a decisão do Conselho Diretor for favorável, o candidato em perspectiva será informado sobre os propósitos do 

Rotary e os privilégios e responsabilidades dos associados, após o que deverá assinar o formulário de pedido de admissão ao 

Quadro Associativo e autorizar a divulgação, no Clube, e fora dele de seu nome e sua classificação. 

   Seção 5 - Se, dentro de sete dias após a divulgação de informações sobre o associado em perspectiva, nenhum associado 

(exceção feita aos Associados Honorários, que não tem poder de voto) apresentar ao Conselho Diretor uma objeção por 

escrito contra essa proposta, expondo as razões sobre as quais se baseiam, o associado em perspectiva, após o pagamento da 

joia de admissão, se for o caso, será considerado eleito como associado do Clube. Se o Conselho Diretor receber alguma 

objeção, este deverá votá-la em sua reunião subsequente. Se, apesar da objeção, o candidato proposto for aprovado, este será 

considerado associado eleito. 

Seção 6 - Após a eleição, na forma descrita nos parágrafos acima, o Presidente deverá providenciar a apresentação oficial do 

novo associado. O Secretário do Clube deverá entregar-lhe o cartão de associado e informar a RI a esse respeito; a Comissão 

de Informação Rotária providenciará o material impresso apropriado para entregar durante a posse do novo associado, cuja 

cerimônia acontecerá de acordo com a decisão do Conselho Diretor e designará outro rotariano para ajudar no entrosamento 

do novo associado. 

Seção 7 – Deveres do Associado Representativo. 

a) Respeitar e cumprir as decisões das assembleias e demais órgãos dirigentes deste Clube; 

b) Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e demais disposições internas; 

c) Zelar pelo nome do Rotary e, 

d) Participar das assembleias gerais.  

Seção 8 - Associado Honorário- o nome do candidato proposto para Associado Honorário submetido por escrito ao 

Conselho Diretor, não poderá ser pessoa que pertença ou tenha pertencido ao quadro Associativo do Clube, e deverá ter se 

sobressaído por serviço meritórios em prol do ideal de Rotary, e sua aceitação obedecerá á mesma forma e processo 

prescritos para a aceitação de associados representativos, entendendo-se, porém que tal proposta pode ser considerada em 

qualquer reunião  do Conselho Diretor e a seu critério, dispensar qualquer das etapas estabelecidas acima e submeter á 

votação a aceitação do proposto. 

Seção 9 - Direitos e Privilégios. Associados honorários são isentos do pagamento da joia de admissão e de cotas, não têm 

direito a voto e não podem deter nenhum cargo de dirigente de clube. Apesar de não poderem deter nenhuma classificação, 

eles têm o direito de comparecer a todas as reuniões do clube e usufruirão de todos os privilégios inerentes à associação a 
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este clube. Associados honorários não desfrutarão de qualquer benefício ou direitos em outros clubes, exceto o direito de 

visitá-los sem necessidade de convite por parte de rotarianos. 

Artigo 21   Processo de Desligamento de Associados 

Os associados podem ser desligados por iniciativa própria ou por decisão do Conselho Diretor, por descumprimento das 

obrigações Estatutárias ou Regimentais. 

Seção 1 - Por iniciativa própria- O associado que desejar se desligar do Clube deverá solicitar seu desligamento por escrito 

em carta dirigida ao Presidente do Clube e endereçada ao Secretário. A decisão do Conselho deve ser transmitida de imediato 

ao associado e seu padrinho. 

Seção 2 - Por iniciativa do Clube Rotário. 

A proposta de desligamento do associado deve ser levada á apreciação do Conselho Diretor pelo responsável pela área onde 

se deu o motivo para o desligamento, com farta comprovação objetiva das razões e o Conselho Diretor deverá decidir o 

assunto em no máximo duas reuniões regulares. A decisão de desligamento do associado deverá ser comunicada 

imediatamente, por escrito, ao associado em correspondência assinada pelo Presidente do Clube. 

No caso de desligamento por inadimplência, deverá ficar claro que o débito permanecerá existente independentemente do 

desligamento do associado e que seu eventual retorno ao Rotary Club Rio de Janeiro Rio Comprido, só poderá ser efetivado 

após haver sido integralmente saldado o seu débito. É responsabilidade do Tesoureiro e do Secretário informar a situação 

financeira de ex-associado. 

Artigo 22 Joia de Admissão e Contribuição 

Seção 1 - A joia de admissão de novos associados será equivalente a mensalidade vigente, e poderá ser dispensada por 

deliberação do Conselho Diretor. 

Seção 2- A contribuição mensal será estipulada pelo Conselho Diretor, com base no orçamento aprovado pelo mesmo em 

reunião anual e deve ser proposta e aprovada pelo Conselho, sendo que na primeira reunião de cada período rotário poderá 

ser alterada ou mesmo a qualquer momento do período, devendo a alteração ser aprovada pelo Conselho Diretor, ratificada 

pela Assembleia Ordinária, comunicando com 10 (dez) dias de antecedência, qualquer alteração do valor ou da forma de 

cobrança da contribuição anual ou mensal.  

Seção 3 - A contribuição anual por associado, será paga em 02 (duas) parcelas ao RI, a primeira no dia 1º de julho e a 

segunda no dia 1º de janeiro, em moeda corrente nacional. Em cada pagamento semestral, também está incluído o pagamento 

da assinatura da revista oficial autorizada por RI. 

Seção 4 – A perca pita a ser paga a Governadoria, será estipulada anualmente, por ocasião da Assembleia Distrital de cada 

período rotário.  

Seção 5 – Exclusivamente, o associado dispensado de frequência pela soma de idade e tempo de rotariano, perfazendo o total 

de 85 anos, será dispensado a seu pedido encaminhando ao secretário por escrito, não estando dispensado do pagamento da 

contribuição mensal de suas quotas. 

Artigo 23 Resoluções e Moções 

Nenhuma resolução ou moção poderá ser feita, sem a prévia análise e aprovação do Conselho Diretor 

Artigo 24 Ordem dos Trabalhos 

A ordem básica dos trabalhos das reuniões plenárias do Clube deverá cobrir as etapas abaixo descriminadas: 

a)  Abertura da Reunião; 
b)  Saudação a Bandeira Nacional; 

c)  Comunicação; 

d)  Informação Rotária ou palestra ou outra programação; 

e)  Saudação a Bandeira Nacional e 

f)  Encerramento da Reunião. 

Artigo 25 Emendas 

Este Regimento Interno pode ser alterado em qualquer reunião ordinária em que haja quórum, pelo voto de dois terços de 

todos os associados presentes, desde que a notificação da alteração proposta tenha sido enviada por e-mail ou edital em 

reunião ordinária a todos os associados, com pelo menos 10 dias de antecedência para realização da mesma. Nenhuma 

alteração ou aditamento a este Regimento Interno pode ser feito se não estiver em consonância com os Estatutos do Clube e 

com os Estatutos e o Regimento Interno do RI. 

Artigo 26 Disposições Gerais 

Seção 3 - O Clube somente poderá ser dissolvido, observada as seguintes normas: Aprovação de dissolução, em duas 

Assembleias Gerais Extraordinárias consecutivas, realizadas em intervalo não inferior a 30 dias uma da outra, convocadas 

com no mínimo 10 dias de antecedência, por no mínimo de 2/3 (dois terços) dos associados desta Unidade Rotária, em 

ambas as Assembleias. Aprovada a dissolução do patrimônio líquido do Clube será vendido por Comissão especialmente 

para isto designada na primeira das Assembleias e retificada na Segunda. O produto da venda será doado a Instituição sem 

fins lucrativos, de preferência da área de ensino ou de saúde, não pertencente a Rotarianos.  

Este Regime Interno vigorará a partir do seu registro, quando ficarão revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2017 

Associados presentes e acordes:  

 

01 – Carlos Magluta: ____________________________________________________________________ 
 

02 – Claudio da Cunha Valle: ______________________________________________________________ 
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03 –  Clemente Maria Valeriano da Costa____________________________________________________ 
 
04 --Eunice Ferreira Caldas: _____________________________________________________________ 
 

05 – Fernando Moreira de Faria: __________________________________________________________ 
 

06 – João Ferreira Lucas: ________________________________________________________________ 
 

07 – José Abol Correa: __________________________________________________________________ 
 

08 – Luciano Lunardelli Salomon: _________________________________________________________ 
 

09 – Patrícia Magalhaes Magluta: __________________________________________________________ 
 

 

 

 

EUNICE FERREIRA CALDAS           CLEMENTE MARIA VALERIANO DA COSTA 

          Presidente da Assembleia                                       Secretário da Assembleia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 


