ATA DA ASSEMBLEIA NA VISITA OFICIAL DA GOVERNADORA 2014‐15 DO DISTRITO 4540
MARIA AUGUSTA FREITAS CARVALHO NO ROTARY CLUB DE RIBEIRÃO PRETO.

Data: 10 de Setembro de 2014.
Horário: As 18:30 horas.
Local: Sede da Fundação dos Rotarianos de Ribeirão Preto.
Presidente: Sirene Marley Gregoldo.
Secretário: Donizetti Pedro Lima Martins
Presentes:
Presidente: Sirene Marley Gregoldo, 1º. Vice‐presidente: José Rodini L. Filho, 1º.
Secretário: Donizetti Pedro Lima Martins, 1º. Protocolo Arlindo Antonio Sicchieri Filho,
Governadora Maria Augusta Freitas Carvalho, Coordenadora das Casas da Amizade Isabel
Aparecida F. Sangali, Past governadores: josé Carlos Carvalho, Osvaldo Pinto de Carvalho,
Clovis Vassimon Jr. Pres. eleito 2014‐15 Marco Fiori, Conselheiros: Antonio Carlos
Maçonetto, Tereza Keyko Miyasaka, os companheiros: Sergio Roxo da Fonseca, Octavio
Verri Filho, João M. Mansano, Carlos Eduardo N. Alencastre, José Penteado Mendonça.
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ASSUNTOS ABORDADOS PELA GOVERNADORA MARIA AUGUSTA FREITAS CARVALHO.

1) Companheirismo.
a) Antonio Carlos Maçonetto ‐ Os companheiros em nosso clube dependem muito
do perfil de cada presidente. No caso da Presidente Sirene M. Gregoldo a
frequência esta sendo alta e os companheiros continuam participativos nas
entidades sociais locais e assembleias do clube.
b) Governador 2004‐05 José Carlos Carvalho, o R.C. de Ribeirão Preto tem o
hábito de praticar companheirismo e são unidos, participativos e respeitosos.
Não tem o costume de fazer projetos, mas são os maiores doadores da
Fundação Rotária do Distrito. O R.C.de Ribeirão preto tem vocação para os
serviços profissionais, atividades que devemos desempenhar na sociedade.
c) Governador 2012‐13 Clovis Vassimon Jr, hoje o nosso clube é presidido por
uma mulher, temos no quadro social outras, e notamos que a presença da
mulher engrandece o Rotary, motivo pelo qual devemos incentivar novas
mulheres para o quadro associativo.

2) Fundação Rotária.
a) A fundação Rotária tem fundos para subsidiar projetos distritais. É necessário
que os clubes façam as suas contribuições, mas também projetos para trazer
benefícios para a comunidade local. Podem ser projetos entre clubes e até
mesmo com outros distritos, temos parceiros em diversas partes do país,
precisamos estar atentos nos regulamentos e na forma de redação dos projetos,
inclusive deve ter a versão no idioma inglês.
b) Devemos ainda focar ainda os recursos da Fundação Rotária para alavancar a
Imagem Pública de Rotary e também o Desenvolvimento do Quadro
Associativo.

3) Desenvolvimento do Quadro Associativo.
a) Octavio Verri Filho ‐ somos hoje 50 sócios, para este ano, temos uma proposta
de empossar 15 novos companheiros, mesmo assim perdemos 18
companheiros desde o inicio da ultima gestão até a data atual. Parte deles
devido a fundação do novo clube Rotary Ribeirão Preto Boulevard, estamos
pedindo para os companheiros trazer convidados para visitar nosso clube com o
intuito de conseguir novos companheiros. A Governadora salientou que no
Distrito 4540 somos 1.600 rotarianos e que a meta e chegar a 2.000 sócios até o
final da gestão. O companheiro Antonio Carlos Maçonetto deu exemplo de
clubes que se formaram recentemente com números suficiente de sócios e hoje
já estão com o numero reduzidos de sócios. O governador 2004‐05 José Carlos
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Carvalho, salientou a importância da solidificação dos novos clubes e que é
necessário trabalhar a continuidade dos sócios, ou seja, preocupar mais com a
qualidade e menos com as quantidades.
4) Rotary Day
a) Para o referido evento a presidente Sirene Marley Gregoldo, ofereceu através
da sua equipe o plantio de 250 mudas de árvores nas mediações da Praça
Rotary Club no bairro City Ribeirão. A governadora Maria Augusta agradeceu e
salienta a importância do evento para divulgação da imagem publica de Rotary.
5) Comunicado da Governadora.
a) A governadora solicitou ao clube que faça indicação de jovem carente para a
seleção no programa de intercâmbio de jovem do distrito.
b) Convenção Internacional de São Paulo, as inscrições será até 30 de dezembro de
2014 com o custo de U$ 325,00 por dia por pessoa, as inscrições será feito pelo
site e pode pagar pelo cartão de crédito. Atrações: Ivete Sangalo, Maestro João
Carlos Martins, Escola de Samba entre outras.

Sem outros assuntos para o momento, a presidente Sirene Marley Gregoldo e a
Governadora Maria Augusta Freitas Carvalho, deu por encerrada a assembleia.

_______________________
SIRENE MARLEY GREGOLDO
Presidente

_________________________
DONIZETTI PEDRO L MARTINS
Secretário
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