Diretrizes para o Governador
Representante do Presidente em Conferência Distrital
1.

O presidente do RI nomeou um rotariano para representá-lo na Conferência do seu distrito, participando de
todas as sessões plenárias, inclusive abertura e encerramento. O representante deve receber a mesma
cortesia, respeito e hospitalidade que se conferiria ao presidente caso este estivesse presente.

2. Contate o representante do presidente o quanto antes enviando-lhe o formulário com informações do seu
distrito devidamente preenchido para ajudá-lo a se familiarizar com o distrito. Remeta-lhe também todas
as informações que considerar úteis, inclusive o comunicado mensal e materiais sobre sua cidade, região e
atividades rotárias humanitárias.
3.

O representante fará dois pronunciamentos durante a Conferência. Com isto em mente, providencie para que o
programa acomode as seguintes apresentações:
a. Discurso inspirador de 20 a 25 minutos durante o evento de maior comparecimento, enfatizando o lema do
RI.
b. Relato sobre a situação atual do Rotary no mundo.
Além disso, espera-se que o representante tenha a oportunidade de se dirigir aos participantes no encerramento
da Conferência para agradecer ao distrito.

4.

O Rotary International cobrirá as despesas de viagem do representante e seu cônjuge. De acordo com as normas
expostas no Manual de Procedimento, espera-se que o distrito providencie e pague pelas despesas relacionadas
à participação do representante no evento, as quais poderão incluir hospedagem durante o período da
Conferência, inclusive na noite anterior à cerimônia de abertura e na noite do encerramento, além das refeições.
Informe o convocador e o tesoureiro da Conferência sobre estas providências.

5.

Nomeie um rotariano experiente e seu cônjuge para servirem como assessores do representante do presidente e
seu cônjuge. Os assessores deverão buscá-los no aeroporto, fornecer transporte de ida e volta ao local do evento
e estar disponíveis sempre que necessário. Caso o representante não fale português, selecione assessores
que falem o idioma do representante ou providencie um intérprete voluntário.

6.

Representantes do presidente são rotarianos com vasto conhecimento dos programas e atividades do Rotary. Ao
contatar o representante, você descobrirá como este companheiro e seu cônjuge podem contribuir ao sucesso do
evento.

7.

Nós encaminhamos carta com as saudações do presidente, a qual poderá ser publicada no programa da sua
Conferência.

8. Como o RI não possui fotografias de todos os ex-administradores, peça ao representante do presidente que lhe
envie uma foto e seus dados biográficos.
9. Logo após a Conferência, preencha o relatório confidencial do governador pelo Portal do Associado.
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