
 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE GOVERNADOR 2022-2023 

Dispõe sobre o processo seletivo de governador do Distrito 4571, ano 2022-2023, que 
será realizado no dia 14 de dezembro de 2019, às 10:00h, na sede da ARCD. 

O Governador do Distrito 4571 do Rotary Internacional, ano 2019-2020, no uso 
de suas responsabilidades e atribuições, declara nos termos do art. 14, Seções 14.010, 
14.020, 14.060, do Regimento Interno do Rotary International — RIRI e do Código 
Normativo do Rotary — CNR, a todos os associados filiados aos Rotary Clubs do 
Distrito 4571 do Rotary International, que está aberto o processo seletivo para 
Governador Indicado Designado do Distrito 4571 do Rotary International, ano 2022-
2023, no período de 30 de setembro até 5 de dezembro de 2019. 

As candidaturas deverão ser encaminhadas por meio dos clubes que 
convocarão assembléia ordinária para deliberar sobre o encaminhamento da 
candidatura. Não se permite o envio direto pelo candidato, nem por procurador. O 
clube deverá encaminhar a ata da assembléia e o currículo de vida civil e rotária do 
candidato. A inobservância se constitui em eliminação do candidato. 

O regulamento do processo de seleção será encaminhado eletronicamente a 
todos os clubes do distrito, no qual contém todas as informações, orientações e 
critérios sobre o procedimento. Todas as questões objeto do processo são de natureza 
estritamente rotária, ressalve os conhecimentos gerais de cada candidato. 

O clube enviará a correspondência, contendo apenas a ata de indicação e o 
currículo, diretamente à Comissão de Seleção de Governador do Distrito 4571 do 
Rotary International, sito à Rua do Mercado, nº 34/1601, CEP 20010-120, Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil, sede da Associação dos Rotary Clubs do Distrito 4571 do Rotary 
International — ARCD. As correspondências com data superior a 5 de dezembro de 
2019 serão declaradas nulas. 

A comissão de seleção tem natureza paritária conforme decisão da Comissão 
de Distritamento. Os presidentes nomeados para o exercício 2019-2020 são João 
Batista Pires Filho e Pedro Loureiro Durão, anos 2014-2015, conforme Ato da 
Governadoria. 

 

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2019 

JOÃO WESLEY TRIGO LAGE  

Governador do Distrito 4571  

Período 2019-2020 


