ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO RC DE RIBEIRÃO PRETO ‐ REALIZADA EM: 17/09/2014
Início: 20:00h / Término: 22:00h ‐ Local: Fundação dos Rotarianos – Rua Cel. Luiz da Silva
Batista nº 285 – Jardim Irajá‐Ribeirão Preto SP.
O protocolo Arlindo Antonio Sicchieri Filho, fez a abertura da reunião, solicitando a
formação da mesa diretiva com a presença da Presidente ‐ Sirene Marley Gregoldo, e
convida também para fazer parte da mesa o companheiro Sergio Roxo da Faoncesa e o
governador 2012‐13 Clovis Vassimom Jr.
O Momento de Reflexão foi realizado pelo companheiro Antonio Carlos Maçonetto.
A palavra foi passada a Presidente Sirene Marley Gregoldo, que solicitou que todos de
pé, saudassem o Pavilhão Nacional, e assim, abriu a reunião com a batida do sino rotário.
Efemerides e aniversariantes da semana foi apresentado pelo companheiro Reginaldo
Sabia Darini.
A Presidente Sirene Marley Gregoldo, explicou a todos a improcedência do e‐mail
enviado pelo companheiro Valério Veloni, e que a suposta divida com a Fundação dos
Rotarianos já havia sido liquidado anteriormente, faltando apenas a retirado do cheque
pela Fundação dos Rotarianos, em nossa secretária. Em seguida a presidente Sirene
Marley Gregoldo fez a apresentação em slides ref. ao plantio de árvores na Praça Rotary
Club na City Ribeirão e deu com exemplo com acontece uma ação de Rotary bem
sucedida, onde alguns companheiros fizeram suas singelas contribuições, em prol de uma
realização maior, sem cobranças e exigências, apenas contribuindo com o que mais te
compete.
Apresentação dos Novos Companheiros. O protocolo convida os novos companheiros
para que fosse a tribuna para apresentação. Os novos companheiros que fizeram o uso da
tribuna, foram os seguintes:
‐ Renato Stucki.
‐ Paulo Renato G, B. Publiani
‐ Carlos Cunha
‐ Fred William Guimarães
‐ Otávio Martins Soares

O companheiro Sebastião Ismael, fez uso da tribuna para manifestar seu
descontentamento quanto ao assunto divida do clube, e sugeriu que o clube faça um
estudo detalhado do assunto e que tome providencias para sanar o problema de uma vez
por toda.
A Presidente Sirlene Marley Gregoldo, que fez as considerações finais, agradecendo a
presença de todos, em especial dos convidados, e em seguida solicitou que todos de pé,
saudassem o Pavilhão Nacional, dando assim, por encerrada a reunião.
Freqüência da Reunião: 65,00%
Data da próxima reunião: A reunião do dia 24 de Setembro de 2014, será antecipada para
o dia 21 de Setembro de 2014, pelo motivo da participação do nosso clube no evento da
governadoria e Rotary International, Rotary Day ‐ Carreata da Paz, portanto a próxima
reunião será no dia 01.11.2014.
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