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1. Comissão de Organização
A Comissão de Indicação do Pritaneu deve ser instituída a partir do primeiro dia de cada mês de
Julho e fica assim constituída:
Presidente de Honra da Comissão: o Presidente Atual;
Presidente Executivo: Past Presidente imediato;
Membros: Presidente Eleito, além de dois Companheiros indicados pelo Presidente do Clube.

2. Modalidades
2.1.

Prêmio Guido Arzua dos Profissionais Notáveis

2.1.1. Indicação


Qualquer Companheiro poderá indicar um Candidato, desde que o candidato
atenda aos pré-requisitos informados adiante.



A Defesa do nome será feita durante reunião ordinária em 5 minutos, até a 4ª
reunião do mês de Julho;



Cada Companheiro presente às apresentações dará uma nota de 1 a 10 para cada
candidato;



Apenas 1 candidato poderá ser selecionado;



Caso nenhum candidato seja proposto, a Comissão de Organização elegerá um
Candidato;



A eleição deverá ser ratificada em assembléia do clube em ambos os casos até a
segunda reunião de Agosto.

2.1.2. Requisitos


Caráter ilibado;



Postura Ética, transparente e não polêmica;



Com histórico de relevantes serviços à comunidade
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Sem vínculo Político Partidário notório;



Sem cargo eletivo atual, seja do Executivo, Legislativo ou Judiciário das esferas
municipal, estadual ou federal.

2.2.

Prêmio Avelino Vieira das Empresas Socialmente Responsáveis

2.2.1. Indicação


Qualquer Companheiro poderá indicar uma Empresa Candidata, desde que a
mesma atenda aos pré-requisitos informados adiante;



A defesa da empresa será feita durante reunião ordinária em 5 minutos, até a 4ª
reunião do mês de Julho;



Cada Companheiro presente às apresentações dará uma nota de 1 a 10 para cada
empresa candidata;



Apenas 1 empresa poderá ser selecionada;



A eleição deverá ser ratificada em assembléia do clube em ambos os casos até a
segunda reunião de Agosto.



Caso nenhuma empresa seja proposta, não haverá premiação no referido ano;

2.2.2. Requisitos


Empresa com reputação ilibada no mercado;



Postura Ética, transparente e não polêmica;



Com histórico de relevantes serviços à comunidade ou ao meio ambiente



Sem ligações Político Partidárias notórias;



Com proprietários sem cargo eletivo atual, seja do Executivo, Legislativo ou
Judiciário das esferas municipal, estadual ou federal.

3. Entrega
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Entrega de Diploma de reconhecimento e troféu ou comenda;



Sempre em reunião à noite e exclusiva para tal;



Preferencialmente à noite;



Podendo ser em local diferente da FUR;



Traje passeio completo;



Com presença de rotarianos do Oeste, de outros Clubes e Convidados;



Convidados do agraciado e familiares;



Preferencialmente com a presença da imprensa e dos meios de comunicação;



Preferencialmente com a presença de autoridades;



Preferencialmente com a presença dos Prítanes anteriores.

4. Objetivos Complementares


Colocar o Oeste em evidência na mídia;



Divulgar os projetos do Oeste visando novos sócios;



Divulgar a Fundação Rotária.

