
Como Propor um  

Novo 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. 

Use o formulário a seguir para propor um novo sócio 
e, dessa forma, fortalecer e garantir o crescimento 
do clube. 

Tome a iniciativa!

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

Atesto, pelo presente, que possuo as qualificações para ser (assinale apenas uma opção)

❑  Sócio representativo em virtude de meu cargo executivo atual/anterior e por trabalhar ou residir na localidade 
do clube ou em seus arredores 

❑  Sócio honorário em virtude de meritórios serviços prestados

Compreendo que, caso eleito, será minha responsabilidade exemplificar o Objetivo do Rotary em minhas 
atividades diárias e obedecer às diretrizes constantes dos documentos estatutários do Rotary International e 
do clube. Concordo em pagar uma jóia de admissão* no valor de  e a quota anual de  
conforme estipuladas no regimento interno recomendado para o clube. Pelo presente documento, autorizo o 
clube a divulgar meu nome e classificação ao quadro social.

* Não se aplica aos sócios honorários, nem aos ex-sócios ou rotarianos que se mudaram a outra região 

 
Assinatura do sócio proposto Data

A ser preenchida por um dirigente do clube

Lembrete importante

Antes de submeter a proposta, você: 

❑  Distribuiu aos sócios potenciais exemplares das publi-
cações Noções Básicas do Rotary, Isto É Rotary e  
O Que É o Rotary? 

❑  Informou os sócios potenciais sobre os benefí-
cios e responsabilidades inerentes à associação ao 
Rotary?

❑  Incentivou os sócios potenciais a navegar pelo site 
www.rotary.org?

❑  Apresentou os projetos e programas do clube aos 
sócios potenciais?

❑  Preencheu e assinou a Parte A do Formulário de 
Proposta de Sócio?

Parecer sobre a proposta Data

Proposta recebida pelo secretário em: 

Encaminhada à comissão de  
admissão em:  

Decisão da comissão recebida em: 
 ❑  A favor ❑  Contra

Proposta encaminhada ao conselho  
diretor em:  

Decisão do conselho diretor  
recebida em: 
 ❑  A favor ❑  Contra

Proposta encaminhada ao clube em: 
  (Se nenhuma objeção tiver sido apresentada, o conselho  

deve analisar a proposta na reunião subseqüente.)

Aprovação final do conselho diretor  
recebida em: 

Sessão informativa sobre o Rotary  
realizada em: 

Formulário assinado e jóia de  
admissão recebidos em: 

Tornou-se sócio em: 

Classificação: 

No caso de ex-rotarianos ou rotarianos de mudança, 
queira apresentar informações sobre o Rotary Club 
anterior:

 Nome: 

 Número do clube: 

 Datas: 
 De a

 Número de sócio: 

No caso de participantes de programas do RI e ex-
participantes de programas da Fundação Rotária, 
queira indicar o(s) nome(s) do(s) programa(s) e datas:

Mentor indicado para auxiliar na orientação do novo 

sócio: 

Assinatura de revista rotária 
❑ The Rotarian 
❑ Revista regional: 

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

254-PO—(1205)



Como atrair sócios potenciais 

Considere as seguintes abordagens em seus esforços 
para atrair sócios qualificados: 

• Distribuir as publicações Noções Básicas do 
Rotary (595-PO), Isto É Rotary (001-PO) e  
O Que É o Rotary? (419-PO), disponíveis no site 
do Rotary (www.rotary.org), Catálogo do RI ou 
por intermédio do escritório internacional do 
Rotary que serve a sua área. 

• Incentivar os sócios potenciais a visitar o site 
www.rotary.org. 

• Elaborar um panfleto com a história do clube e 
seus recentes projetos de prestação de serviços 
e eventos sociais.

• Convidar sócios potenciais para participar de 
uma atividade ou projeto do clube.

Clique em Português e depois em Quadro Social no 
site www.rotary.org para acessar os mais recentes 
materiais.

Identificação de sócios qualificados

Os melhores candidatos são adultos de caráter ínte-
gro, possuidores de boa reputação como empresá-
rios ou profissionais, que tenham exercido cargos 
executivos em empresa ou profissão reconhecida. 

Tipos de sócios

Há duas categorias de sócios:

• Sócios representativos devem possuir as qua-
lificações acima mencionadas, assim como resi-
dir ou trabalhar nas proximidades do clube. 

• Sócios honorários são pessoas que se desta-
caram por notáveis serviços prestados em prol 
dos ideais do Rotary e pelo permanente apoio 
à missão da entidade.

Classificações 

Todo sócio representativo de Rotary Club está classi-
ficado de acordo com seu trabalho ou profissão.

A classificação descreve a atividade principal e reco-
nhecida da empresa, companhia ou instituição onde 
o sócio representativo trabalha, ou a profissão que 
exerce. 

Para mais informações sobre qualificações, consul-
te o Manual de Procedimento (035-PO), o artigo 4 
do Regimento Interno do RI e os artigos 6 e 7 dos 
Estatutos Prescritos para o Rotary Club.

Como propor um novo sócio

Quando se tornar claro que o sócio potencial está inte-
ressado em se afiliar ao Rotary:

• Preencha a Parte A do Formulário de Proposta de 
Sócio e entregue-o ao secretário de clube para 
que este o encaminhe ao conselho diretor do 
clube. Lembrete: Não informe o sócio potencial 
sobre a proposta até que esta seja aprovada pelo 
conselho diretor.

• Espere até que o secretário do clube o notifique 
sobre a decisão do conselho diretor, o que em 
geral ocorre 30 dias após a submissão da pro-
posta.

Após a aprovação do conselho diretor:

• Uma sessão informativa para o sócio potencial 
deve ser organizada pelo clube ou pelo rotariano 
que o indicou.

• Peça ao sócio potencial que preencha e assine a 
Parte B do formulário de proposta. 

• Divulgue ao clube o nome do sócio potencial e 
sua classificação. O regimento interno do clube 
permite aos sócios apresentar objeções à propos-
ta de adesão do sócio em perspectiva. 

• 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 do clube encami-
nhará ao Rotary International os dados do novo 
sócio.

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

Proponho:

Tratamento (Sr., Sra, Dr., Dra.):  Sufixo (Jr., Sr., III): 

Sobrenome:  Nome: 

Atual (ou ex) empresa ou cargo ocupado: 

Telefone (inclua código da cidade e do país) Fax (inclua código da cidade e do país)

 Residencial:  

 Comercial:  

 Celular/Outros: 

Endereço de e-mail preferido: ❑ Residencial ❑ Comercial 

Como sócio (assinale apenas uma opção): ❑ representativo ❑  honorário 

No caso de sócio representativo, indique a classificação: 

No caso de ex-rotariano ou rotariano de mudança, inclua as seguintes informações do clube anterior:

 Nome:  Nome: 

 Datas:  Datas: 
 De a De a

 Transferência recente (um ano ou menos): ❑ Sim ❑ Não

No caso de participante de programa do RI ou de ex-participante de programa da Fundação Rotária, relacione 
os programas e as respectivas datas de participação:

Atividades que favorecem a consideração como rotariano: 

 
Assinatura do proponente Data


