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 Não é terceiro mandato.
 
 Queridos companheiras e companheiros, assumo esta 
gestão com muita honra e vejo como um grande desafi o. Para 
liderar um grupo tão seleto de pessoas que fazem parte do nos-
so novo RCSP PACAEMBU BOM RETIRO, será preciso discerni-
mento e muita dedicação - não só do presidente do clube, mas 
de todos os companheiros. Vamos continuar as ações iniciadas 
e novos projetos que já estão germinando entre nós. 
 A experiência e o grande conhecimento rotário dos 
governadores e dos veteranos que pertencem ao nosso quadro 
associativo, me dão muita esperança de vencer obstáculos que 
porventura possam surgir. 

MENSAGEM DO PRESIDENTE

AGENDA DE JULHO

Dia 09/07 (terça-feira)
Não haverá reunião - Feriado Estadual

Dia 16/07 (terça-feira)
às 19h30: Reunião do Conselho Diretor
às 20h30: Reunião Ordinária
- Aprovação de contas gestão 2018-19
- Aprovação do orçamento para 2019-2020;
- Assembleia de Posse do Presidente Manoel para ano rotário 
2019-20. 

Dia 23/07 (terça-feira)
Não haverá reunião - Transferência para a Posse do Presi-
dente Zacarias - RCSP Jardim das Bandeiras Alto de Pinheiros

Dia 30/07 (terça-feira)
às 20h30: “Quem é quem” - sorteio instantâneo, onde cada 
companheiro se apresentará de 03 a 05 minutos

Pacaembu Bom Retiro

 Estarei de olhos e ouvidos atentos à todas sugestões 
que surgirem, com disponibilidade para viabilizar projetos que 
possam contribuir para a melhoria de nossa comunidade. 
 Peço a Deus que nos abençoe com saúde e disposição 
para atingir as metas que nos propusemos, e com muito amor 
deixar para o próximo presidente um clube melhorado, assim 
como recebi da companheira Emira Gazel.

 Obrigado pela confi ança.

Manoel Joaquim Ribeiro do Valle Neto
Presidente do RCSP Pacaembu Bom Retiro

Gestão 2019-20

 A companheira Emira deu inicio à reunião solicitando 
a todos que em pé, cantassem o Hino Nacional Brasileiro e ao 
fi nal, solicitou uma salva de palmas para saudar a Bandeira 
Nacional e demais bandeiras hasteadas.
 Em seguida, convidou a todos para o jantar, que se 
desenrolou num clima de alegria e companheirismo.
 Ao fi nal do jantar, o companheiro Bispo - protocolo 
da noite, solicitou um minuto de silêncio em memória do EGD 
Altamiro Ribeiro Dias - falecido recentemente. 
 Na sequência, a companheira Emira solicitou ao diretor 
de protocolo - companheiro Bispo, que fi zesse a apresentação 
da mesa diretora dos trabalhos, que fi cou assim constituída: ao 
centro a presidente 2018/19 - Emira Maria Aranha Gazel, tendo 
a seu lado direito o presidente eleito para 2019/20 - o compa-
nheiro Manoel Joaquim Ribeiro do Valle, e a seu lado esquerdo 

ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO - 25/06/19
Reunião de Transmissão de Posse do RCSP Pacaembu Bom Retiro

o presidente 2018/19 do RCSP Bom Retiro - o companheiro
Sergio Luiz de Macedo Brandão.
 Destacamos e agradecemos a presença dos convida-
dos do presidente Manoel: Fabiana Ribeiro do Valle Smith,
Fernando Bersuine Smith, Manoela Ribeiro do Valle Cervi,
André Cervi, Tiago Meimberg Ribeiro do Valle e Edgard Fumo.
 Estiveram também presentes: o Sr. Luiz Carlos Magaldi 
- sócio fundador do RCSP Pacaembu - e sua esposa Marcia, o 
Sr. Jayme José de Araujo - sócio fundador do RCSP Pacaembu - 
e seu fi lho Marcelo, e a senhora Beatriz Aparecida Alves - poli-
cial militar.
 Estiveram também presentes e abrilhantando a nossa 
reunião: as senhoras Roseli, Beth, Dalila, Bernadete, Cecília, 
Marian, Wassila, Márcia, Marilda (esposas de nossos com-
panheiros)  e a Ana Carolina Scatolini, fi lha do companheiro

AGENDA DE AGOSTO

Dia 03/08 (sábado)
Festiva de Dia dos Pais - residência do Presidente Manoel em Itu
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Conselho Diretor 2019-20
Scatolini. 
 Muito nos honrou a participação dos 
novos companheiros do RCSP Bom Retiro: Amil-
car Jesus Alves, Edmondo Andrei, Edna Eiras Alves, 
Eunice Farias Rossoni, Luiz Ferrnando Corrêa de 
Toledo, Nelson Kahn, Rosa Likier Steimberg e
Sergio Luiz de Macedo Brandão, que se se uniram 
ao nosso clube, criando o novo RCSP Pacaembu 
Bom Retiro.
 A presidente Emira solicitou na tribuna, 
a presença do companheiro Sergio Luiz Brandão 
- presidente do RCSP Bom Retiro, para seu pro-
nunciamento. O companheiro Sergio Luiz fez seu 
pronunciamento com muita emoção, agradecen-
do a todos e se sentindo muito feliz com a junção 
dos clubes.
 Na sequência, o companheiro Bispo - 
protocolo da noite, chamou a presidente Emira 
para ocupar a tribuna e fazer seu pronunciamen-
to, que foi feito com muita emoção, seguido de 
um agradecimento pela colaboração de todos du-
rante a sua gestão.
 Em seguida, a presidente Emira chamou 
o companheiro Manoel para empossá-lo no cargo 
de primeiro presidente do novo RCSP Pacaembu  
Bom Retiro, do novo Distrito 4563.
 O presidente Manoel fez então seu 
primeiro pronunciamento como presidente da 
gestão 2019/20, do do novo RCSP Pacaembu Bom 
Retiro, que transcrevemos abaixo:      
  “Comemoramos os 53 anos do 
RCSP Bom Retiro aqui, e hoje estamos comemo-
rando os nossos 30 anos de existência.
 Uma coisa muito importante move nosso 
clube: é o amor de cada companheiro pelo SER-
VIR, lema do Rotary. Juntos vamos conquistar 
posições firmes, estabilizando e, sempre que 
possível, avançando com novos projetos e ações. 
Agradeço a todos que colaboraram para a re-

alização deste evento, inclusive o staff do Hotel 
Meliá Paulista.
 Obrigado pela confiança e VAMOS EM 
FRENTE, como diz o Scatolini.”   
 Neste momento, o companheiro Scatolini 
fez a troca dos banners das gestões, colocando  
em destaque o banner que simboliza o ano rotário 
2019/20  e cujo lema é “O ROTARY CONECTA O 
MUNDO”.
 Com o novo banner exposto, o com-
panheiro Manoel, Emira e Sergio Luiz dão uma 
badalada no sino e voltam à mesa, agora com o 
presidente Manoel ao centro, tendo à sua  direita 
a companheira Emira e à sua esquerda o compa-
nheiro Sergio Luiz.
 Como seu primeiro ato, o presidente Ma-
noel anuncia a composição do seu Conselho Di-
retor 2019/20, solicitando aos novos conse-lheir-
os que ficassem de pé para serem empossados. O 
protocolo Bispo chama os companheiros  Amilcar 
e Virgílio - secretários da gestão 2019/20, para se 
dirigirem à tribuna, onde o presidente Manoel 
colocou nos mesmos o distintivo com o símbolo 
do lema “O Rotary conecta o mundo”, consid-
erando com esta cerimônia o empossamento de 
toda a Diretoria.
 O EGD Osmar Azevedo ocupou a tribu-
na para fazer uma homenagem à companheira
Eunice Farias Rossini, que muito colaborou com 
o Governador Osmar na sua gestão de 2016/17.
 Finalizando a cerimônia, o presidente 
Manoel fez a entrega de flores à presidente Emira.
 Neste momento, o presidente Manoel deu 
por encerrada a reunião, agradecendo a presença 
de todos, e convidando os presentes a degustarem 
um delicioso bolo dos 30 anos do aniversário do 
RCSP Pacaembu, e solicitando uma salva de pal-
mas à bandeira Nacional e demais bandeiras has-
teadas.










