Campina Grande (PB), 15 de maio de 2018.

Caros companheiros Rotarianos e Rotarianas do Distrito 4500,

Segue em anexo, em três arquivos PDF, anexo I - Demonstrativo prestação de
contas, anexo II - Balancete Contábil e anexo III - Balanço Patrimonial e DRE
(Demonstrativo do Resultado do Exercício) do Distrito 4500 - ano rotário
2016/2017 - gestão João Azevêdo Dantas, para análise e aprovação na 49ª
Conferência Distrital a ser realizada de 01 a 03 de junho de 2018, na cidade de
Natal/RN.
Informo que nos primeiros dias de agosto de 2017, foi enviada a prestação de
contas referente a Alocação da Verba de RI, sendo devidamente aprovada pela
nossa organização, sem emendas, ressalvas, glosas ou qualquer outra
anormalidade, dentro do prazo regimental, ou seja, até o dia 30 de setembro
de 2017.
Outrossim, informo encontram-se à disposição dos companheiros e companheiras a
exibição de todos os documentos originais para conferência no endereço rua:
Maciel Pinheiro, 170 - sala 602 - Edifício Roberto Palomo - Centro - Campina
Grande/PB - CEP: 58.400-100, no horário comercial das 08:00 às 12:00 horas e
das 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou maiores informes pelo
telefone fixo (83) 3341-4747 - whatsapp: (83) 99308-5901, correio eletrônico
jbdantas@terra.com.br . Adiantando que todos os documentos originais serão
apresentados na reunião dos Delegados Votantes, na 49ª Conferência Distrital.
Quanto a análise e laudo dos auditores independentes, será exibida aos Delegados
Votantes, por ocasião da 49ª Conferência.
Nossa gestão foi de muita austeridade, economia e transparência, introduzimos o
Portal da Transparência, quer seja pelo site do Distrito, pelas cartas mensais.
Finalizando, agradeço o apoio, incentivo e colaboração de todos os companheiros e
companheiras do Distrito 4500, notadamente Equipe Distrital, Governadores
Assistentes, Conselho Diretor dos Clubes, aos Conselheiros Pessoais, ao Colégio
de Governadores, enfim a todos que colaboraram direta ou indiretamente para o
pleno êxito e sucesso do ano rotário 2016/2017.
Os meus sinceros agradecimentos.

Cordiais saudações rotárias,

João Azevêdo Dantas
Gestor ano rotário 2016/2017
Distrito 4500
Whatsapp (83) 99637-1515
Fone fixo (83) 3321-4328
E-mail: jbdantas@terra.com.br

