
Rotary Club de São Paulo Leste

Reunião de Companheirismo

23 de Agosto de 2012



Ordem do Dia

• 1. Preparação da Visita do Governador 

(13.09.2012)

• 2. Preparação das Votações sobre 

projetos considerados importantes para o 

futuro do "Leste"

• 2.1. Horário das Reuniões

• 2.2. Tamanho do Conselho Diretor

• 2.3. Mudança da Secretaria



Preparação da Visita do Governador

• Exposição de Quadros, Artista Plástico HB

• Cantos do Coro Cantábile

• Posse de um novo Associado

• Reconhecimento de Companheiros 100%

• Homenagens (Benfeitora Albina S. Magri)

• Doação de materiais de Bebê e aparelhos 

ortopédicos

• Discurso do Governador



Preparação das Votações sobre 

projetos considerados importantes 
para o futuro do "Leste"

1. Horário das Reuniões

2. Tamanho do Conselho Diretor

3. Mudança da Secretaria



1. Horário das Reuniões

• Adaptação do horário das reuniões 

semanais à forma de trabalho dos jovens 

executivos

• Nem almoço, nem jantar

• Mas sim, happy hour (18.30 h - 19.30 h)

• Fácil estacionamento neste horário na 

Avenida Higienópolis

• A partir de 20.09.12 teste por 1 mês, 

reservado o direito de voltar para trás 



2. Tamanho do Conselho Diretor

Conselho Diretor

• Presidente 

• Vice Presidente 

• Secretário 

• Tesoureiro 

• Diretor Protocolo 

• Presidente Eleito*

• Presidente Último*

* sem voto

Pres. Comissões

• Administração

• Quadro Associativo

• Projetos de Serviços

• Fundação Rotariano

• Relações Públicas



Tamanho do Conselho Diretor 2
• Profissionalização: conseguir mais patrocinadores, fazer 

mais projetos, participar de mais treinamentos e assistir 

a mais eventos

• Responsabilidade: Nenhuma responsabilidade pode ser 

delegada para baixo, somente tarefas

• Seleção do Conselho Executivo: Conselho dos Ex-

Presidentes

• Responsabilidades e Tarefas do Conselho Executivo: 

Todas do RC, como uma empresa, independentemente 

do número de associados

• Vice-Presidente: Substituto em caso de falta do 

Presidente e um dos outros membro do Conselho 

Executivo



3. Mudança da Secretaria

• Adaptação às necessidades atuais do RC

• Economia com um custo reduzido

dependente de vários fatores relacionados 

com o desenvolvimento futuro do clube:

• reuniões de Comissões depois happy hour

• reuniões dos Rotaractianos

• materiais de projetos sociais



Organização da Secretaria

• Separação e ordenação de documentos e 

outros materiais 

• Tratamento especial de documentos e 

outros itens da história do RCSP Leste:  

fotografados, copiados e digitalizados 

para o Site do clube

• Entrega dos troféus, certificados e fotos 

tratados aos respectivos Presidentes 

(exposição no Salão Nobre)



Companheirismo

Teste: Qualidade de vida - Corpo físico

• Diagnóstico na base da frequência dos 

problemas da tabela nos últimos meses

• Pontuação:

Não tenho tido problemas ( 0 )

Tenho problemas ocasionalmente ( 1 )

Tenho problemas frequentemente ( 2 )

(Archimedes Baccaro: O Segredo da Longevidade, Petrópolis 2003, pg. 162 ff)



Nossa próxima Reunião

Dias Nacional da Saúde, do Combate ao 

Fumo e do Nutricionista: 30.08.2012: 

Palestra de Michael Peuser, Autor e 

Presidente do Kolpinghaus em São Paulo, 

sobre

"As consequências desastrosas do 

estreitamento dos capilares para nossa 

saúde e o combate com a Aloe."


