ROTARACT CLUB
DISTRITO 4500 - Brasil

ABERTURA DE EDITAL Nº 001/2015-16
CANDIDATURA PARA XLIII ADIRC, Gestão 2016-17
Recife, 26 de Julho de 2015

O Representante Distrital do Distrito 4.500, no uso de suas prerrogativas em consonância aos termos
do Regimento Distrital, Seção VIII, Artigo 25, fica declarada a abertura para recebimento de candidaturas para
sediar a XLIII Assembleia Distrital de Rotaract Clubs da Gestão 2016-17.
I – O recebimento das candidaturas iniciará às 00:00h (zero hora) do dia 27 de Julho de 2015 e
terminará na REPRESE a ser realizada no dia 22 de Agosto de 2015 na XLII Assembleia Distrital de Rotaract
Clubs a ser realizada na cidade de Piancó.
II – O objetivo da Assembleia Distrital de Rotaract Clubs (ADIRC) é educar e treinar os principais
dirigentes de Rotaract para que entendam melhor sua responsabilidade e estejam devidamente preparados
pra assumir o cargo.
III – A ADIRC realizar-se-á em data estabelecida pela Representadoria e poderá ser realizada em
seccionais dentro de cada área previamente estabelecida pelo distrito.
IV – Será selecionado pelos Rotaract Clubs um clube anfitrião na REPRESE da ADIRC da gestão
anterior para ficar responsável pela ADIRC da gestão sequente.
V – A Comissão Rotaract Distrital à data da ADIRC é a responsável por suas atividades, cabendo ao(s)
clube(s) anfitrião(ões) apenas providenciar a sede do evento e proporcionar hospitalidade aos participantes.
VI – As candidaturas deverão ser enviadas para o e-mail rotaract4500@gmail.com até as 23:59h do
dia 20 de Agosto de 2015 (quinta-feira). A partir da 00:00h do dia 21 de Agosto de 2015, até momento
oportuno na REPRESE, a candidatura deverá ser realizada de forma verbal dirigida diretamente ao RDR do
Distrito.
VII – A escolha da sede acontecerá na REPRESE da XLII ADIRC da Saudade na cidade de Piancó.
VIII – No que for omisso esse edital sobre a candidatura, caberá ao Representante Distrital esclarecer
sobre o assunto em questão.
Quaisquer divergências, dúvidas e questionamentos sobre o processo de candidatura da XLIII ADIRC
2016-17, deverão ser encaminhados para o RDR no e-mail rotaract4500@gmail.com.
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