
 Preparação de uma reunião de 
Rotary Club NÃO é fácil.
 Pelo o que observo a várias 
gestões os governadores tem distribuído e 
orientado seus presidentes de como con-
duzir uma reunião em seu clube. Através 
de um caderno denominado de ”Agenda 
do Presidente”, normalmente distribuído 
no PETS (treinamento dos presidentes) é 
fornecido um modelo de como conduzir 
o clube e principalmente as reuniões se-
manais.
 No caderno desta gestão nas 
quinze primeiras páginas constam infor-
mações gerais que são as diretrizes para o 
ano rotário, tem-se:
• A mensagem do presidente de RI e o 
lema do ano (“O Rotary faz a diferença”);
• A mensagem do governador Francisco, 
com o enfoque nas virtudes mensais.
• O índice do caderno; e
• Na sequência as diretrizes básicas para:

Mensagem do Presidente
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Aniversariantes de março

Agenda de março

20 – Mariana, neta da companheira Maiby
21 – Luiz Felipe, bisneto da comp. Maiby
23 - Karina, fi lha do companheiro Sergio
27 – Henrique, neto do comp. Manoel
28 – Maria Eduarda, neta do comp. Willian

Ronaldo José Bispo
Presidente do RCSP Pacaembu 2017-18

Dia 20/03
às 14h30: ASFAR – Associação das Famílias 
Rotarianas São Paulo – Festiva. Local: Rua 
Almirante Pereira Guimarães, 247 –
Pacaembu. Clube anfi trião RCSP Pacaembu.

Dia 20/03
às 20h30: Reunião ordinária

Dia 22/03
às 14h30: Páscoa da creche da Santa Casa

Dia 24/03
às 09h: Companheirismo na casa do Cirino

Dia 26/03
às 10h: Entrega na AVOHC (Associação dos 
Voluntários do Hospital das Clínicas) dos 
donativos conseguidos com os recursos do chá 
benefi cente do clube

Dia 27/03 - Reunião transferida para o Com-
panheirismo na casa do Cirino no dia 24.

 - as reuniões semanais;
 - a cerimônia de posse de um 
novo companheiro;
 - as assembleias do clube;
 - a Visita do Governador (momen-
to marcante para o clube)
 - o controle e registros de frequên-
cia dos associados; e até
 - um roteiro de como deve ser 
conduzido o protocolo da cada reunião.
 Depois das diretrizes gerais do 
ano rotário o caderno é montado para 
cada mês da gestão, registrando quatro 
seções, a saber:

• A primeira informa:
 - a área de enfoque do mês; e
 - As datas comemorativas desse 
mês, que normalmente é utilizada pelos 
protocolos para anunciarem as efemérides 
da semana.

• A segunda, um tipo de formulário, per-
mite ao presidente relacionar as datas e 
horários dos eventos que pretende realizar 
para o mês. Não se trata de um simples 
preenchimento de formulário. A produção 
desse documento exige do presidente todo 
um pensar do que fazer no mês, devendo 
considerar na sua elaboração uma série 
de informações e dados que devem visar 
atender os objetivos do Rotary; do Presi-
dente de RI; do governador do ano; do seu 
próprio clube e principalmente tornar es-

ses objetivos atrativos aos companheiros. 
Pois, se assim não o fi zer corre o risco de 
gerar desmotivações e ao longo do tempo 
desinteresse pela associação, podendo re-
sultar no desligamento do rotariano. Por 
isso é importantíssimo o presidente contar 
com a colaboração de todos os associados 
nesse planejamento.

• A terceira seção é também um formu-
lário. Na realidade um roteiro de reunião 
ordinária do clube. Nele consta:
 - a data da reunião;
 - o seu numero de ordem em 
relação a gestão em andamento;
 - Os termos formais de abertura 
da reunião;
 - As chamadas dos colaboradores 
diretos da reunião, quais sejam o protoco-
lo; o secretário e o companheiro respon-
sável pelas informações rotárias;
 - Linhas para serem preenchidas 
com os assuntos que serão tratados na re-
união, ou seja a pauta da mesma;
 - o encerramento, espaços a ser-
em preenchidos com a data do próximo 
evento e seu título; e por fi m 
 - os termos formais de encerra-
mento do evento.

• A quarta e ultima seção, também é um 
tipo de formulário, trata-se de um roteiro 
para condução da reunião mensal do con-
selho diretor, que em nosso clube é reali-
zada toda primeira 3ª. feira de cada mês. 
 A fórmula acima apresentada 
para condução da gestão e das reuniões 
de um clube de Rotary pode ser compara-
da a uma “receita de bolo”, em que os 
ingredientes são relacionados e a maneira 
de como devem ser utilizados, no entanto 
como na cozinha, a qualidade dos resulta-
dos e o atendimento aos objetivos espera-
dos dependerão muito da habilidade de 
quem “põe a mão na massa” o presidente 
e seu conselho diretor (lembrando que no 
Pacaembu o conselho diretor são todos os 
associados).  



Rotary Internati onal
Presidente Ian Riseley

Governador Rotary Distrito 4610
Francisco de Souza Ferreira Filho
Governador Assistente 2017-18
Luiz Fernando Corrêa de Toledo 

RCSP Pacaembu - Presidente 
Ronaldo José Bispo

Vice-Presidente
Marco Antonio Gazel

Comissão de Administração
Luiz Antonio de Bortoli

1º Secretário
Abelardo Marcos Junior

2º Secretário
Leandro Oliveira Montez

Sub-Comissão de Frequência
Maiby Aranha Homsi Elias

Sub-Comissão de Companheirismo
Maiby Aranha Homsi Elias

1º Diretor de Protocolo
Celso de Lima Buzzoni

2º Diretor de Protocolo
Luiz Antonio de Bortoli

1º Tesoureiro
Geraldo Sílvio Acerbi

2º Tesoureiro
Luiz Cirino

Sub-Comissão Planej. Estratégico 
e Tec. da Informação

Abelardo Marcos Junior

Sub-Comissão de Premiação
Ivo Alexandre Jr.

e Joel Roberto Scholl

Comissão do DQA
Joel Roberto Scholl

e Renato Silva Marti ns

Sub-Comissão de Classifi cações
Sérgio E. Carneiro e
Virgilio F. Cação F.

Sub-Comissão de Admissão
Ivo Alexandre Jr. e 

Jayme José de Araújo

Sub-Comissão
Desenvolvimento e Retenção

Renato Silva Marti ns

Comissão Projetos Humanitários
José Luiz Scatolini

Serviços à Comunidade
Emira M. Aranha Gazel e
Leandro Oliveira Montez

Serviços Profi ssionais
Celso de Lima Buzzoni e 

Manoel J.R.do Valle Neto

Serviços Internacionais
Sergio Ewbank Carneiro

Ofi cial do Intercâmbio
Ronaldo José Bispo e
Roberson Medeiros

Serviços à Juventude
Rachel de Rosso Buzzoni

Comissão Fundação Rotária
Celso de Lima Buzzoni

Conselheiro Pessoal (Inst. de Rotary)
Marco Antonio Gazel e

José Luiz Scatolini
Conselho Fiscal

Antonio C. Guimarães
Ricardo H. A. Almança
William Cesar Santos

Dólar Rotário março R$ 3,26

Conselho Diretor 2017-18

 O companheiro Buzzoni representou o 
clube em evento promovido pela atual adminis-
tração do IPP, representada pelo companheiro 
Raul Casanova, do RCSP-Avenida Paulista e Go-
vernador 2002/2003 do nosso distrito, na última 3ª 
feira dia 13 de março.
 A empresa Jahu, do companheiro Acerbi 
do nosso clube, participa do IPP absorvendo a 
mão de obra de jovens na faixa etária mencionada.
 Do evento acontecido na semana, o com-
panheiro Buzzoni destacou a concessão pela Pre-
feitura de São Paulo de área a ser disponibilizada 

ao IPP próxima ao centro da cidade e a um custo 
que reduzirá sensivelmente os gastos do projeto 
com instalações.

 
 
 
 

 
 
 
 

 Diferentemente do praticado nas reuniões 
realizadas nesta gestão, esta aconteceu em uma 
mesa redonda, dispensado o formalismo usual, 
que pela disposição da mesa todos os presentes 
tiveram oportunidade de uma melhor participação 
e envolvimento com os assuntos tratados. A pauta 
foi a reunião mensal do conselho diretor do clube, 
pauta esta enviada por e-mail a todos os associados 
do clube. O primeiro item foi a minuta da última 

reunião que foi aprovada sem reparos, o 
presidente Bispo aproveitou para atua-
lizar a todos o atual estágio das decisões 
tomadas na época. Os demais assuntos 
seguiram o roteiro que resultarão em 
uma minuta a ser distribuída a todos os 
associados antes da próxima reunião do 
conselho que acontecerá em 03 de abril, 
data em que fi cou decidido também o 
início da revisão do atual Planejamento 
Estratégico do Clube, visando adequa-lo 
para o distritamento que acontecerá na 
gestão 2019/2020. Nada mais a tratar a 

reunião foi encerrada ás 22:25 hs.
Obs.: Os companheiros Leandro e Renato justi-
fi caram a ausência por motivos profi ssionais.  O 
companheiro Manoel por problemas de saúde 
em família e o companheiro Bortoli embora pre-
sente teve que se ausentar por motivos de saúde. 
O companheiro Buzzoni esteve representando o 
Clube na reunião do IPP que acontecia concomi-
tantemente com esta do clube.

H.12.1 e 2 – Ensino profi ssionalizante – IPP 

Assuntos tratados na última reunião

O IPP – Instituto Profi ssionalizante Paulista, uma entidade sem fi ns lucrativos, devidamente registrada no CMDCA/
SP - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, surgiu de uma iniciativa do Citigroup em querer 
realizar um projeto de ação social junto à comunidade paulistana por ocasião dos 450 anos da cidade de São Paulo. 
Desta forma, aproveitando uma anterior e bem sucedida parceria com o Rotary Club SP Avenida Paulista quando 
apoiou a criação de um Centro de Treinamento de médicos nas técnicas de reimplante de membros dentro do Hos-
pital das Clínicas de São Paulo, o Citigroup convidou o Rotary Club SP Avenida Paulista a apresentar um projeto de 
inserção social na região da Avenida Paulista. Atendendo a esta solicitação, foi apresentada e aprovada a criação 
de um instituto para viabilizar o treinamento e a colocação no mundo do trabalho de jovens entre 14 e 24 anos, 
provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade. Desde a sua fundação, em maio de 2004, o IPP tem todos 
os seus programas e cursos validados pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.



H.12.4 – Ensino profi ssionalizante – NURAP

 Em 15/03 p.p. o companheiro Scatolini e o presidente 
Bispo estiveram presentes à palestra “Ensinando Cidadania com 
Valores – O Projeto que não tem preço”, promovida pelos Rotary 
Club – Caxingui; Brooklin – Armando de Arruda Pereira; Morum-
bi; Panambi e E-Club Distrito 4610, ministrada pelas professoras 
Ester Carvalho (Diretora Geral do Colégio Rio Branco) e Susana 

Penteado (Diretora do CERPRO – Centro Profi ssionalizante Rio 
Branco) nas instalações do NURAP.
 A palestra foi uma aula de cidadania, pela educação ao 
jovem mostra como é possível resolver problemas de moral e 
ética no Brasil.

O NURAP - Aprendizagem Profi ssional e Assistência Social, é uma entidade sem fi ns lucrativos ou Organização não Governamental (ONG), Fun-
dada em 1987 por associados (rotarianos) do Rotary Club de São Paulo Brooklin e Rotary Clube de São Paulo Morumbi. Destaca-se por manter 
projetos 100% gratuitos sem utilizar recursos públicos para sua manutenção, conta exclusivamente com a colaboração de empresas e pessoas que 
partilham do ideal de promover o ser humano para que ele seja o agente de transformação de sua própria história.

R.5.1 – Subsídio Global
Pediatria da Santa Casa – G.G.1861646 

 Contando com a colaboração do companheiro Bortoli 
foi aberta a conta corrente bancária, no banco Itaú para movi-
mentação dos recursos a serem recebidos de RI para a operacio-
nalização do subsidio global em pauta.
 O companheiro Scatolini dá continuidade aos tramites 
burocráticos do projeto informou ao RI a conta acima menciona-
da e resolveu algumas dúvidas levantadas pela Fundação Rotária.

Gestão 2018/2019 – PETS 

 A próxima gestão está começando. Este fi m de 
semana a nossa futura presidente participou do Pets –
treinamento para os futuros presidentes, momento em 
que o Governador Borcato teve a oportunidade de traçar 
com seus presidentes as linhas mestres da gestão do dis-
trito e dos clubes para o próximo ano rotário.
 O Pacaembu esteve bem representado, a nossa 
futura presidente Emira; o cônjuge Gazel e o nosso com-
panheiro Joel - que colaborará com o Governador Bor-
cato na gestão do distrito como Governador Assistente.
 Registramos os nossos agradecimentos pela pre-
sença e preocupação em se prepararem mais uma vez 
para condução de nosso querido clube Pacaembu.



Dia 24/03 às 09h
Companheirismo na Casa de Praia do Casal Marian e Cirino

Endereço: Rua das Hortências, 290 - Balneário Flórida - 
Praia Grande - SP 

Dia 24/04 às 20h
50º. Aniversário do RCSP-Barra Funda (clube padrinho);

Dia 22/05 às 15h
Chá Benefi cente a ser realizado no Terraço Itália

Distrito 4610

Anota aí

Governador 2017/2018
Francisco de Souza Ferreira Filho

De 25 a 27 de maio, no
Bourbon Atibaia – Convention & Spa Resort 

Participe da 89ª. Conferência Distrital
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