
Como Propor um   

Novo Sócio 
Propor um novo sócio  
é muito fácil!

Parte B (a ser preenchida pelo sócio potencial após aprovação do conselho diretor) 

Certifico ser qualificado a sócio representativo por ser ou ter sido empresário, profissional, líder comunitário, 
ou como ex-participante de programa da Fundação Rotária e com o respectivo lugar de trabalho ou residência 
na localidade do clube ou em sua proximidade. 

Compreendo que, se aceito como sócio, será meu dever servir como exemplo do Objetivo do Rotary em minhas 
atividades e contatos diários e obedecer aos documentos estatutários do Rotary International e do clube. 
Concordo em pagar as jóias de admissão do clube e cotas anuais de acordo com os estatutos do clube. Autorizo 
a divulgação de meu nome e da classificação proposta, se cabível, ao quadro social do clube. 

 
Assinatura do Sócio Proposto Data  

Etapa 3 
DESFRUTE DE UM ROTARY CLUB 
DIVERSIFICADO E PRÓSPERO!

Proposta  Data

Recebida pelo secretário:  

Rotary Club anterior contatado (ex-rotariano):

  q  Em dia com obrigações 

 q  Não em dia com obrigações

Submetida à comissão de  
desenvolvimento do quadro social:  

Recebida a decisão da comissão:  

  q  Aprovada  q  Reprovada

Submetida ao conselho diretor: 

Recebida a decisão do conselho: 

  q  Aprovada q  Reprovada

Proposta do clube:  

  (O conselho considerará objeções em sua próxima 
reunião.)

Aprovação final do conselho: 

Sessão informativa do Rotary realizada: 

Formulário assinado e  
jóia de admissão recebida:  

Admitido ao quadro social:  

Registrado no Acesso ao Portal:  

A ser preenchido pelo dirigente do clube

Classificação: 

Em caso de readmissão de um ex-rotariano, forneça 
as informações mais recentes do clube e distrito:

 Rotary Club de: 

 Distrito: 

 Nº do Rotary Club*: 

 Datas: 
 De Até

  Número de identificação de sócio anterior*: 

 

*Caso não saiba o número, contate a equipe de suporte a clubes e dis-
tritos. Informações de contato encontram-se no site www.rotary.org.

Se ex-participante de programas do RI ou da 
Fundação, indique o(s) programa(s) e datas:

Mentor designado a ajudar com orientações:  

Assinatura da revista do Rotary (assinale uma):  
q The Rotarian 
q Revista rotária regional 

Rotary International 
One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 EUA    
www.rotary.org

254-PT—(609)

Preencha o formulário para proposta de adesão em 

www.rotary.org/FormulárioparaPropostadeAdesão  

para recomendar um amigo, parente, colega de 

profissão ou outra pessoa qualificada como sócio 

potencial para um clube diferente do seu.

COMPARTILhE SEU ENTUSIASMO 

PELO ROTARY! 
PROPONhA UM SÓCIO



A indicação de sócios potenciais é essencial ao alcan-
ce das metas do Rotary de prestação de serviços 
comunitários e internacionais. Uma das principais 
responsabilidades dos rotarianos é ajudar a identifi-
car e propor novos sócios. 

Contribua ao desenvolvimento do quadro social do 
seu clube atraindo ao Rotary líderes profissionais e 
de negócios interessados e comprometidos com o 
avanço da missão da entidade. Juntamente com os 
companheiros rotarianos poderá fazer do seu clube 
um legítimo representante dos setores empresariais 
e profissionais da comunidade. 

Tome a iniciativa!

Etapa 1   
ENVOLVA SUA COMUNIDADE 

Propor novos sócios é fundamental para atingir os 
objetivos do Rotary em prestação de serviços locais 
e internacionais. Nossa primeira responsabilidade 
como rotarianos é identificar e propor novos sócios. 
Aqui vão algumas dicas para encontrar futuros 
rotarianos:  

•	 Use	seu	distintivo	de	lapela	para	gerar	conver-
sas sobre o seu envolvimento com o Rotary.

•	 Conte	boas	histórias	de	projetos	a	colegas,	ami-
gos e conhecidos.

•	 Distribua	Noções	Básicas	do	Rotary	(595-PT),	
Isto	É	Rotary	(001-PT),	e	O	Que	É	o	Rotary?	
(419-PT).	Estas	publicações	estão	disponíveis	
em	shop.rotary.org,	no	Catálogo	do	RI	e	em	
seu escritório internacional. 

•	 Convide	amigos	e	colegas	de	trabalho	para	
irem com você a uma reunião de clube.

•	 Ofereça	 informações	que	 falem	da	história	
do clube e destaquem os serviços prestados e 
eventos sociais. 

•	 Convide	sócios	potenciais	a	participar	de	ati-
vidades do clube e projetos de prestação de 
serviços.

•	 Incentive-os	a	visitar	o	 site	do	RI,	assistir	a	 
vídeos do quadro social e preencher o Formu- 

lário	para	Sócio	em	Potencial	(www.rotary.org 
/FormulárioparaPropostadeAdesão).		

Clique em Sócios no site do RI para ter acesso a notícias, vídeos e 
materiais de desenvolvimento do quadro social

Etapa 2  
PREENCHA OS PAPÉIS

Assim que o sócio potencial demonstrar  
interesse em se juntar ao Rotary:

•	 Preencha a Parte A do Formulário de Proposta de 
Sócio e entregue ao secretário de clube para que 
este o encaminhe ao conselho diretor do clube.  
O sócio potencial não deve ser informado 
sobre a proposta até que esta seja aprovada 
pelo conselho diretor.

•	 Aguarde	o	comunicado	do	secretário	de	clube	
sobre	a	decisão	do	conselho	diretor	(cerca	de	30	
dias	após	a	entrega	do	formulário).

Obs: Caso o conselho do clube não aprove o candidato, fale com 
o secretário ou o próprio conselho sobre as etapas seguintes.

Após o conselho diretor aprovar o candidato:

•	 Marque	um	encontro	informal	com	o	sócio	pro-
posto ou peça ao clube para fazê-lo.

•	 Peça	ao	sócio	proposto	para	que	complete	e	assi-
ne	a	Parte	B	do	formulário.	Encaminhe	o	formu-
lário ao secretário.

•	 O	nome	e	a	classificação	do	candidato	são	divul-
gados ao clube. Segundo o regimento interno 
recomendado	para	o	Rotary	Club,	sócios	repre-
sentativos têm sete dias para apresentar objeção 
formal à proposta. 

•	 Se	nenhuma	objeção	for	recebida,	o	sócio	poten-
cial	se	tornará	rotariano,	mediante	o	pagamento	
de jóia de admissão ao clube.

•	 O	secretário	ou	presidente	de	clube	imediata-
mente informa o Rotary International a respeito  
do	novo	sócio,	através	do	Acesso	ao	Portal	em	
www.rotary.org.

Para informações sobre o quadro social, consulte o Manual de 
Procedimento (035-PT), Artigo 5 do Estatutos do RI, Artigo 4 
do Regimento Interno do RI e Artigos 7 e 8 dos Estatutos do 
Rotary Club.

Formulário da Proposta de Sócio    
Parte A (a ser preenchida pelo proponente e submetida ao secretário do clube)

Eu proponho:

Título:	  

Nome	completo:		

Endereço	para	correspondência:	

Telefone	(inclua	códigos	de	área	do	país	e	cidade)	 Fax	(inclua	códigos	de	área	do	país	e	cidade)

	 Residencial:	  

	 Comercial:	  

	 Celular/Outros:	

E-mail	preferencial:	 q Residencial q Comercial 

Classificação	proposta:		

Em	caso	de	readmissão	de	um	ex-rotariano,	forneça	informações	do	clube	mais	recente:

	 Nome	do	clube	anterior:	

	 Período	em	que	prestou	serviços:	
	 De	 Até	

	 Número	de	identificação	de	sócio	anterior:	

	 Deixou	de	ser	rotariano	até	um	ano	atrás:	 q Sim q Não

Se	ex-participante	de	programas	do	RI	ou	da	Fundação,	indique	o(s)	programa(s)	e	datas:

Atividades	que	o	interessariam	como	rotariano:	

 
Assinatura	do	Proponente	 Data	
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Assinatura	do	Proponente	 Data	



Como Propor um   

Novo Sócio 
Propor um novo sócio  
é muito fácil!

Parte B (a ser preenchida pelo sócio potencial após aprovação do conselho diretor) 

Certifico ser qualificado a sócio representativo por ser ou ter sido empresário, profissional, líder comunitário, 
ou como ex-participante de programa da Fundação Rotária e com o respectivo lugar de trabalho ou residência 
na localidade do clube ou em sua proximidade. 

Compreendo que, se aceito como sócio, será meu dever servir como exemplo do Objetivo do Rotary em minhas 
atividades e contatos diários e obedecer aos documentos estatutários do Rotary International e do clube. 
Concordo em pagar as jóias de admissão do clube e cotas anuais de acordo com os estatutos do clube. Autorizo 
a divulgação de meu nome e da classificação proposta, se cabível, ao quadro social do clube. 

 
Assinatura do Sócio Proposto Data  

Etapa 3 
DESFRUTE DE UM ROTARY CLUB 
DIVERSIFICADO E PRÓSPERO!

Proposta  Data

Recebida pelo secretário:  

Rotary Club anterior contatado (ex-rotariano):

  q  Em dia com obrigações 

 q  Não em dia com obrigações

Submetida à comissão de  
desenvolvimento do quadro social:  

Recebida a decisão da comissão:  

  q  Aprovada  q  Reprovada

Submetida ao conselho diretor: 

Recebida a decisão do conselho: 

  q  Aprovada q  Reprovada

Proposta do clube:  

  (O conselho considerará objeções em sua próxima 
reunião.)

Aprovação final do conselho: 

Sessão informativa do Rotary realizada: 

Formulário assinado e  
jóia de admissão recebida:  

Admitido ao quadro social:  

Registrado no Acesso ao Portal:  

A ser preenchido pelo dirigente do clube

Classificação: 

Em caso de readmissão de um ex-rotariano, forneça 
as informações mais recentes do clube e distrito:

 Rotary Club de: 

 Distrito: 

 Nº do Rotary Club*: 

 Datas: 
 De Até

  Número de identificação de sócio anterior*: 

 

*Caso não saiba o número, contate a equipe de suporte a clubes e dis-
tritos. Informações de contato encontram-se no site www.rotary.org.

Se ex-participante de programas do RI ou da 
Fundação, indique o(s) programa(s) e datas:

Mentor designado a ajudar com orientações:  

Assinatura da revista do Rotary (assinale uma):  
q The Rotarian 
q Revista rotária regional 

Rotary International 
One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 EUA    
www.rotary.org

254-PT—(609)

Preencha o formulário para proposta de adesão em 

www.rotary.org/FormulárioparaPropostadeAdesão  

para recomendar um amigo, parente, colega de 

profissão ou outra pessoa qualificada como sócio 

potencial para um clube diferente do seu.

COMPARTILhE SEU ENTUSIASMO 

PELO ROTARY! 
PROPONhA UM SÓCIO
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Em caso de readmissão de um ex-rotariano, forneça 
as informações mais recentes do clube e distrito:

 Rotary Club de: 

 Distrito: 

 Nº do Rotary Club*: 

 Datas: 
 De Até

  Número de identificação de sócio anterior*: 
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COMPARTILhE SEU ENTUSIASMO 

PELO ROTARY! 
PROPONhA UM SÓCIO




