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1. Associados 

1.1. Pano de Atividades e Quadro Associativo 

Já na Festiva de Posse foi distribuído o Plano de Atividades com o Quadro 

Associativo em formato A4. Além do Quadro Associativo no Plano de Atividades 

foi publicada uma lista de tamanho menor com as fotos dos Companheiros e as 

informações básicas somente para contatos.  

De acordo com o Plano de Atividades foram realizados Fóruns Rotários bem 

como outras Reuniões Rotárias e com Ex-Governadores de Distrito - EGDs. 

Dos Eventos Adicionais oferecidos (Reuniões Domiciliares e Encontros 

Familiares / Viagens) realizou-se o encontro dos Companheiros com os 

Rotaractianos no Sítio do Companheiro Haroldo Rodolfo Zacharias. 

O RCSP Leste reuniu-se 44 vezes, devido a feriados. As reuniões foram com 

palestrantes ou de Companheirismo. 

Realizaram-se três Assembleias Gerais Ordinárias e três Assembleias Gerais 

Extraordinárias. 

O Conselho Diretor do RCSP Leste reuniu-se 10 vezes sob direção do 

Presidente Klaus-Wilhelm Lege e mais uma vez junto com o Conselho Diretor 

2013/14, o Conselho Consultivo duas vezes. 

A esposa do Presidente, Léa Jeanne Lege, desenvolveu atividades junto com 

as Esposas dos Companheiros do RCSP Leste, ora com a Esposa do 

Governador, ora com a ASFAR. 

 

1.2. Novos Associados 

Para a Gestão 2012/13 foi prevista a angariação de novos Associados com o 

nível adequado para o Rotary, quer dizer excelentes profissionais em suas 

classificações. 

Para esta finalidade o RCSP Leste assumiria o custo do almoço de cada um 

dos convidados (Associados em potencial). 

Mesmo assim, na Gestão 2012/13 entrou somente Matheus Cherulli Alcântara 

Viana como novo Companheiro. 
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Perdemos ao longo da Gestão oito Companheiros, sendo um por óbito, Maurice 

Costin, e sete por desligamento: Bruna Renata Cantele, Paulo Ferreira, Edson 

Machado Filgueiras, Maria Marineide de Souza Filgueiras, Argos Magno de 

Paula Gregório, Terezinha Ana Ghellar Melaré, Luiz Carlos de Oliveira Ramos 

(agora Associado Honorário). 

Nota-se que a redução dos associados, nos últimos anos, aconteceu também 

em muitos outros Rotary Clubs - RCs. A pressão exercida pela organização 

Rotary para coletivamente participar de eventos rotários e individualmente 

realizar projetos sociais é identificada como uma das razões para o declínio no 

número de associados.  

Transmitimos o nosso RCSP Leste ao Presidente da Gestão 2013/14 com 32 

Companheiros, sendo 19 representativos e 13 facultativos. 

 

1.3. Participação de Companheiros 

O número dos Companheiros rotarianos que queiram participar nos trabalhos 

necessários e que estão também em condições para realizar as tarefas é 

extremamente baixo. 

O Presidente da Gestão 2012/13 com suas múltiplas funções na comunidade 

Brasil-Alemanha deu nestas circunstâncias o que pode. 

Note-se que alguns Companheiros atuantes preferem trabalhar sozinhos, para 

usar melhor suas capacidades em tempo e espaço limitados, enquanto outros 

têm dificuldades na delegação de tarefas num ambiente indiferente e ainda 

outros confundem crítica com motivação. 

Devido a limitações de tempo, a comunicação pessoal com a presença física de 

Companheiros hoje em dia não é tão necessária como antes. Nas 

circunstâncias atuais novas condições são lentamente aceitas, também por 

Companheiros com idade avançada, por exemplo a comunicação via Internet. 

A deficiência do transporte urbano por causa de congestionamentos faz a 

ausência do trabalho cada vez mais difícil, de modo que o modelo convencional 

do Rotary de participar pelo menos uma vez na semana de reuniões, necessita 

do repensamento para os centros urbanos de difícil acesso.  
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1.4. Reuniões Festivas e Homenagens 

Foram realizadas as costumeiras Reuniões Festivas por ocasião da Visita 

Oficial do Governador, do Aniversário do Clube, do Dia das Mães e da 

Transmissão dos Cargos e Posse do novo Conselho Diretor. Foi oferecido 

também um Jantar Familiar de Natal. 

Durante a Festiva da Visita Oficial do Governador foram nomeados membros 

honorários e os Associados de longa data solenemente homenageados (a cada 

cinco anos: 5, 10, 15, etc.). Os membros honorários foram os EGDs dos últimos 

anos e o Ex-Presidente Luiz Carlos de Oliveira Ramos. 

Na Festiva do Dia das Mães, Margaret, esposa do Companheiro Antonio Carlos 

Pela, foi homenageada como a Mãe Símbolo conforme uma ordem 

estabelecida, segundo a qual as esposas dos Ex-Presidentes serão escolhidas 

pela sequência na ocupação da Presidência do RCSP Leste. 

 

1.5. Participação em eventos rotários fora do Clube 

Na atual gestão, muito poucos Companheiros visitaram outros Rotary Clubs - 

RCs e participaram de eventos da Área I, do Distrito 4430 e da Governadoria.  

O Presidente do RCSP Leste pediu desde o início da sua Gestão aos 

Companheiros, para representá-lo em reuniões fora do RCSP Leste devido a 

seus outros compromissos na comunidade Brasil-Alemanha. Ainda assim, o 

Presidente Klaus-Wilhelm Lege participou em eventos da Área 1, com o 

Governador e o Presidente Mundial do RI. Também visitou todos os RCs da 

Área 1 do Distrito 4430, dos quais o RCSP Liberdade quatro vezes, inclusive 

uma reunião conjunta com os outros RCs da Área 1. E ainda visitou o RC Río 

de la Plata em Buenos Aires e o RC Hamburg Dammtor durante sua viagem à 

Alemanha. 

Devido às mudanças nas condições sócio-culturais devemos pensar desde já 

em mudanças também referentes ao antigo conceito rotário da visita a eventos 

de outros RCs. A imagem do Clube não se fortalece mais junto ao Distrito 

através de inúmeras presenças em outros RCs. Depois do surgimento de vídeo 

conferências e da mídia social nos meios de comunicação, hoje em dia a 

presença física dos Companheiros não é tão importante como antes. 
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1.6. Eleição do Conselho Diretor para a Gestão 2013/14 

Após ter aceitado provisoriamente a eleição como Presidente Indicado para a 

Gestão 2013/14, o Presidente Luiz Carlos de Oliveira Ramos finalmente achou 

na pessoa do Ex-Governador Fausto Amadeu Francisco Favale um candidato 

que foi eleito Presidente Indicado da Gestão 2013/14 pela Assembleia Geral 

Ordinária de 28 de Junho de 2012. 

Na 2ª Assembleia Geral Ordinária da Gestão 2012/13 do dia 8 de Novembro de 

2012, foi a pedido do Companheiro Fausto Amadeu Francisco Favale decidido 

indicar por unanimidade como Presidente da Gestão 2013/14 a Companheira 

Maria Marineide de Souza Filgueiras e eleger o seu Conselho Diretor.  

Já na Reunião do Conselho Diretor do dia 15 de Janeiro de 2013, a 

Companheira Maria Marineide de Souza Filgueiras desistiu da Presidência e no 

dia seguinte se desligou do RCSP Leste. 

Para o dia 14 de Fevereiro de 2013 foi prevista a eleição do Companheiro Paulo 

Ferreira, para Presidente Indicado 2013/14. Como ele não mais apareceu às 

reuniões do Clube, sua eleição foi adiada até que ele finalmente saiu do RCSP 

Leste. 

Uma vez que o cronograma do Rotary Distrito 4430 e do RI exigiu uma solução 

rápida para ocupar o cargo de Presidente do RCSP Leste, o atual Presidente 

Klaus-Wilhelm Lege foi reeleito por unanimidade na 2ª Assembleia Geral 

Extraordinária (04.04.2013) com o Conselho Diretor eleito na 2ª Assembleia 

Geral Ordinária (08.11.2012). Os participantes da Assembleia estavam cientes 

que a eleição foi uma medida provisória com prazo até que se encontre um 

Companheiro para assumir a tarefa. 

Finalmente o atual 1º Vice-Presidente, Companheiro Domingos Damia, 

aquiesceu na sua indicação a Presidente do Clube 2013/14, embora sua idade 

avançada e problemas de saúde que o afligem, dispôs-se a tanto, graças ao 

seu acendrado espírito rotário, sendo eleito pela 3ª Assembleia Geral 

Extraordinária de (02.05.2010), ratificada pela 3ª Assembleia Geral Ordinária de 

6 de Junho de 2013, juntamente com seu Conselho Diretor, com a qual ficou 

superada a provisoriedade das eleições anteriores. 
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2. Projetos externos 

2.1. Projetos do RCSP Leste na Gestão 2012/13 

O RCSP Leste participou de problemas comunitários e realizou uma série de 

projetos durante a Gestão 2012/13, incluindo aqueles que foram bem sucedidos 

em anos anteriores, tais como o apoio à Escola Estadual Padre Anchieta, e 

outros projetos em favor de cidadãos carentes e residentes de lares de idosos.  

Atendendo ao pedido especial da esposa Elisabeth do Governador Ademil 

Martin Andrade, foram entregues enxovais de bebê como presente do RCSP 

Leste na Visita Oficial do Governador. Para este fim 16 enxovais foram 

preparados e mais 100 mamadeiras, todos destinados a uma casa de mães 

carentes. 

Os materiais ortopédicos restantes na Secretaria foram doados à Associação 

Santa Rita de Cássia, em outra ocasião. 

Foi feita a distribuição de alimentos não pericíveis para orfanatos, creches, 

asilos. 

Na atual Gestão Verde, Companheiros plantaram árvores atendendo a nova 

chamada ambiental. 

Também, foram realizadas chamadas para fornecer recursos financeiros à 

Fundação RI.  

Segue a Lista de Projetos específicos realizados pelo RCSP Leste na Gestão 

2012/13: 

- São Francisco de Assis: Pensionato de Hanseaníanos da Congregação das 

Filhas de Nossa Senhora Stella Maris: Cadeiras de rodas de banho, armações, 

sapatos, calçados, alimentos, 1 monitor e 2 impressoras, etc. (Léa Jeanne 

Lege) 

- Oficina São Tomás de Aquino da Associação Santa Rita de Cássia: Fraldas, 

roupas diversas, 11 cestas básicas, etc. (Léa Jeanne Lege) 

- Lar de Idosos Augusto Neves: 1 freezer horizontal novo, alimentos (Léa 

Jeanne Lege) 
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- IGE - Intercâmbio de Grupos de Estudos: Candidatas Juliana Ribeiro Alves, 

Advogada, e Renata Ultramari Felix, Tradutora (Archimedes Baccaro), das 

quais a última foi selecionada e viajou. 

- Plantio de Árvores: Mudas de Árvores (Antonio Guimarães Moraes Júnior) 

- Selos usados: Briefmarkenstelle Bethel der von Bodelschwinghschen 

Stiftungen, Quellenhofweg 25, 33617 Bielefeld, Alemanha, (Klaus-Wilhelm 

Lege) 

- Participação em Bazares da ASFAR e doação de dez cestas básicas (Léa 

Jeanne Lege). 

Projetos do Casal Edson Machado Filgueiras  

Os seguintes Projetos foram realizados ou postos em andamento pelos 

Companheiros Edson Machado Filgueiras e Maria Marineide de Souza 

Filgueiras 

Projetos na Escola Estadual Padre Anchieta 

Agosto 2012: Inúmeras reuniões na EE Padre Anchieta com a nova diretoria e 

corpo docente para a reativação dos projetos anteriormente existentes 

15. - 27.09.2012: Concurso de Textos na Escola Pública da Governadoria para 

os alunos do 3º ano colegial. Projeto realizado nos dias 16./17.10.2012 

20.10.2012: Projeto de Saúde e Cidadania - Palestra na Reunião de Pais e 

Mestres sobre e o tema: "Alcoolismo e suas consequências na família e na 

comunidade" 

22.10.2012: Projeto de Saúde e Cidadania do RCSP Leste - Palestra na 

Reunião dos Professores e Alunos sobre o tema: "Drogas, um caminho sem 

volta - A esperança do recomeço" 

23.11.2012: Projeto Rumo Leste II (Orientação Vocacional) para os alunos do 3º 

ano colegial com palestra sobre o tema: "Dinâmica de Grupo no Processo de 

Seleção" 

24.11.2012: Projeto Rumo Leste III para os alunos do 3º ano colegial com 

palestra sobre o tema: "Dinâmica de Grupo no Processo de Seleção" 

03.12.2012: Projeto Oftalmológico para 8 alunos (gratuito): Exames e cirurgia 

de reparação da visão 
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06.12.2012 :Festa do Centenário da EE Padre Anchieta com Alimentos e Show 

musical (divulgação e montagem da festa) 

Janeiro 2013: Instalação da Oficina de Música com instrumento de cordas e 

sopro (organização e dinâmica) 

Fevereiro 2013: Instalação de Oficina de Informática (inserção dos alunos na 

linguagem eletrônica) 

Maio 2013: Continuação do Projeto Oftalmológico para 8 alunos (gratuito): 

Exames e cirurgia de reparação da visão. Fornecimento de óculos. 

Outros Projetos 

27.10.2012: Projeto e Saúde e Cidadania da Área I (coordenação RCSP 

Cambuci), Orientação Jurídica (RCSP Leste). Entrega do Reconhecimento no 

RCSP Cambuci em 07.11.2012 

06. - 10.03.2013: Projeto Interdistrital 4430/4770 de Companheirismo realizado 

na Praia da Juréia: "Conheça a Praia" com 43 integrantes vindos de Fronteira - 

MG (RCSP Leste e RC Fronteira de Minas Gerais) 

Março 2013: Seminário Distrital em Frutal - MG 

 

2.2. Reativação do Rotaract Club 

Os mais de 20 Associados do Rotaract Club reativado pelo RCSP Leste têm 

cerca de 20 anos de idade. Eles se reúnem no escritório de advocacia do 

Companheiro Luis Eduardo Schoueri com o assessoramento do Companheiro 

Matheus Cherulli Alcântara Viana, aos domingos a noite.  

Já têm projetos sociais, dando destaque para o Projeto Handicamp, que faz 

parceria com a associação Carpe Diem, voltada à assistência profissional de 

jovens com síndrome de Down.  

Outros projetos do Rotaract são a recuperação do telhado de uma entidade 

assistencial e o projeto de formação cívica em escola pública. 
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3. Projetos internos 

3.1. Mudança do horário das reuniões 

Como não foi alcançada uma maioria clara dos Companheiros para uma 

mudança no horário das Reuniões Ordinárias das 12.45 horas para 18.30 horas 

(somente foram contados os votos a favor e contra uma mudança; as 

abstenções não foram computadas), o Conselho Diretor decidiu que essa 

mudança não será feita, depois de cinco reuniões no final da tarde (20.09. - 

01.11.2013). 

Mesmo assim, alterações como a mudança do horário de Reuniões Ordinárias 

podem ser um passo inicial para melhorias. Já que o tráfego urbano afetará 

todas as reuniões no futuro, em todos os horários do dia, foi lembrado que a 

mudança adiada (horário às 18.30 h) pelo menos teria o benefício, que uma 

viagem seria salva, ou seja, a de voltar para o escritório depois do almoço 

(horário às 12.45 h). 

 

3.2. Reforma do Estatuto e do Regimento Interno 

Decidiu-se no Conselho Diretor esperar até a próxima mudança do Estatuto e 

Regimento Interno pelo Rotary International - RI, uma vez que o Estatuto do 

RCSP Leste está quase à altura da versão obrigatória do RI.  

Os ajustes necessários no Regimento Interno, que ainda diverge do Estatuto do 

RCSP Leste e da proposta do RI, acompanharão a atualização do Estatuto 

oficial esperada por volta de meados do ano 2013. Para tal adaptação precisa-

se somente da versão enviada a todos os Companheiros no dia 26 de Outubro 

de 2012, na qual as alterações sugeridas nas reuniões anteriores desta Gestão 

2012/13 também estão incluídas nos dois documentos. 

Todos os participantes das reuniões do Conselho Diretor partem do ponto de 

vista que em caso de haver diferentes disposições de Estatuto e de Regimento 

Interno prevalecerá a disposição do Estatuto.  

Além disso, todos os participantes das reuniões compreendem as disposições 

de Regimento Interno sobre o tamanho do Conselho Diretor assim, que os 

respectivos Presidentes sejam livres em sua escolha de preencherem as vagas 

disponíveis ou não, para terem condições de trabalhar com uma equipe 

adequada às necessidades de sua gestão. 
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3.3. Troca da Secretaria por um escritório menor 

A mudança da Secretaria para um local menor, que consta no Plano de 

Atividades da Gestão 2012/13, foi tratada e investigada.  

Neste contexto, a limpeza e a reorganização da Secretaria bem como o 

deslocamento de documentos sem uso aos escritórios dos respectivos 

Presidentes da época são importantes na preparação do local para a eventual 

mudança. A decisão sobre o futuro da Secretaria será tomada depois da 

apresentação dos resultados do Comitê de Adequação de Custos, instalada na 

9ª Reunião do Conselho Diretor (04.04.2013). 

Uma vez que o Secretário do RCSP Leste viajou muito na sua Gestão e 

consequentemente não pode exercer as suas funções na Secretaria, os outros 

integrantes do Conselho Diretor do RCSP Leste foram solicitados a exercer um 

controle sobre o trabalho do pessoal da Secretaria, em especial para garantir o 

cumprimento do tempo de trabalho e para agilizar os trabalhos. 

 

3.4. Conteúdo do Boletim "Leste em Notícias" 

As primeiras páginas de "Leste em Notícias" foram transformadas nas primeiras 

seis e nas últimas quatro edições. Não foram atraentes suficientes, sofreram 

excesso de peso e tiveram informações sem importância para os nossos 

Associados. 

Além disso, as edições de nossos Boletins foram enriquecidas com fotos de 

todas as reuniões, também para aumentar a participação nas reuniões, pois 

quem não participa, não pode aparecer nas fotos, na semana seguinte. 

Na parte formal do conteúdo, foram escolhidos textos criteriosos, que também 

partiram de publicações de Companheiros. Eles apareceram em uma série 

continuada. 

Temas rotários foram apresentados na seqüência, ou seja, selecionadas das 

revistas rotárias e de outros materiais do Rotary. 

Para manter este nível da publicação, o número de Boletins poderá ser 

reduzido para cerca de dois por mês, em intervalos irregulares - dependendo do 

material e pessoal disponível. Mas isso é ainda muito mais do que nos 
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primeiros anos do nosso Clube, quando o nosso Boletim apareceu apenas uma 

vez por mês. 

 

3.5. Guarda do Material Histórico de alto valor 

Na revisão de todo o material nos mais diversos lugares dos armários do RCSP 

Leste foram identificados os seguintes materiais históricos de alto valor para o 

Clube: 

1. Boletins encadernados 

2. Atas encadernadas 

3. Fichas de Inscrição e Pastas de todos os Associados (atuais e antigos) 

4. Registros eletrônicos (Fitas, CDs, etc.) 

5. Fotos e Vídeos (com nomes, locais e datas dos eventos) 

6. Retratos, Certificados e Taças, Estatuas, Troféus fotografados e digitalizados 

7. Planos de Atividades e Quadros Associativos, Documentação para a Visita 

Oficial do Governador, Relatórios de Atividades do final da Gestão 

8. Todas as publicações no Site do RCSP Leste  

9. As Flâmulas devem ser guardadas até serem fotografadas e digitalizadas. 

Além disso os registros fiscais e trabalhistas têm que ser guardados na 

Secretaria, sejam de forma física ou eletrônica. Foi aprovado por unanimidade 

na 1ª Assembleia Geral Extraordinária que a partir de 2013 toda matéria escrita 

seja guardada em arquivo eletrônico. 

De conformidade com a Ata da 1ª Reunião do Conselho Diretor (03.07.2013), 

todos os materiais importantes para a história do RCSP Leste devem ser 

registrados eletronicamente. 

 

4. Tesouraria 

4.1. Mensalidades 

Após vários anos do mesmo valor ou até de um valor menor que o anterior, a 2ª 

Assembleia Geral Extraordinária do dia 4 de Abril de 2013 aumentou por 

unanimidade o valor da mensalidade para os Companheiros representativos a 

R$ 390,00. 



 
 

 
 
 
 

Rotary Club de São Paulo Leste 
 
 

 
Secretaria 

Avenida Higienópolis 996 - 5° andar, 01238-910 São Paulo, Fone 3667-2078 
 

As mensalidades dos Associados com frequência facultativa foram fixadas em 

R$ 210,00. A diferença em relação ao valor dos Companheiros representativos 

refere-se a quatro almoços por mês no horário das Reuniões Ordinárias. Nas 

Reuniões Festivas, eventuais pagamentos adicionais serão os mesmos dos 

Companheiros com frequência regular. 

Foi decidido pela 9ª Reunião do Conselho Diretor (04.04.2013) que se use o 

boleto bancário para a cobrança das mensalidades, a partir do mês de Abril de 

2013. 

 

4.2. Anúncios nas Capas do Boletim 

Uma vez que ainda estavam capas do ano passado disponíveis para os 

Boletins, foi sugerido continuar - de conformidade com os objetivos ambientais - 

usando estas capas com os anúncios existentes, também na nova Gestão 

2012/13.  

Depois de entendimentos com os Companheiros, foi proposto pelo Conselho 

Diretor (3ª Reunião de 30.08.2012) o pagamento da metade do valor dos 

anúncios do ano anterior, em forma de doação que infelizmente não se realizou 

por falta de adesão.  

 

4.3. Compras 

Apesar das Compras explicadas no capítulo "Secretaria - Material Eletro-

Eletrônico" foi comprado fora do material costumeiramente identificado como 

material de escritório somente um pódio de discursos para adequar o lugar das 

reuniões do RCSP Leste ao número dos Companheiros e outros participantes 

nos eventos, aos quais a tribuna do Salão Nobre do Edifício Rotary é grande 

demais. 

Os gastos com projetos sociais foram basicamente cobertos por Companheiros 

fora do orçamento do RCSP Leste. Somente a doação de Cestas Básicas para 

a ASFAR e de prêmios do Bingo no Chá da esposa do Governador foram pagas 

pelo Clube. 

Os orçamentos para as despesas nas Reuniões Festivas foram elaborados de 

conformidade com as respectivas reuniões anteriores para manter os gastos 

sob controle. 
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4.4. Comitê de Adequação dos Custos  

Para adequar os custos do RCSP Leste ao tamanho atual do Quadro 

Associativo (1/3 dos cerca de 100 Companheiros anteriores) foram eleitos 

Companheiros para formar um Comitê, eleição esta realizada na 9ª Reunião do 

Conselho Diretor no dia 4 de Abril de 2013. 

 

5. Secretaria 

5.1. Aparência moderna da letra/escrita 

Como a primeira impressão, que o leitor tem de um texto, vem das letras, os 

convites foram concebidos na forma mais elegante para chegar ao nível de 

elite, que o Clube quer atingir. Em vez de "Monotype Corsiva" usam-se hoje as 

letras da escrita habitual do serviço diplomático "Palace Script MT". 

A escrita em letras maiúsculas também não se encaixa em um estilo elegante e 

dificulta a leitura. Distinções de significado/importância têm que ser identificadas 

por caracteres maiores (p.ex. títulos) ou em negrita, eventualmente sublinhadas 

ou em itálico. 

 

5.2. Listas de Associados 

As informações do Quadro Associativo tiveram que ser revisadas 

cuidadosamente por causa de muitos erros do passado. 

Como a Lista de Associados estava ordenada pelo primeiro nome (da época em 

que o Brasil ainda era um país em desenvolvimento), foi montada uma lista em 

ordem alfabética de acordo com o sobrenome. Assim, todos os nomes do 

Quadro Associativo foram listados por ordem alfabética, tal como nas Listas 

Telefônicas. Finalmente, o RCSP Leste se adaptou as normas internacionais do 

chamado Primeiro Mundo. - Para aqueles que só conhecem o primeiro nome 

dos Companheiros do Rotary foi preparada a Lista de Associados por 

Prenomes (o apelido em negrito) de uma página, para fácil acesso ao 

sobrenome.  

Também foram preparadas listas de Associados por idade e por posse. 
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Além disso, foi feita uma reclassificação na Lista dos Associados, de modo que 

as atividades profissionais estão agora no início. Assim, o nosso Rotary Club 

pode se mostrar, no futuro, mais elitista profissionalmente. 

 

5.3. Revisão e Verificação do conteúdo dos armários da Secretaria 

Devido ao desinteresse dos Companheiros, os armários da Secretaria estavam 

bastante bagunçados no início da Gestão 2012/13. Documentos procurados 

dificilmente foram encontrados. Foi necessária uma revisão do conteúdo de 

todos os armários e a verificação da necessidade de guardar todo o material. 

Foram em seguida identificados os materiais históricos de alto valor para o 

Clube e separado o material sem necessidade de ser guardado na Secretaria, 

do qual os documentos de interesse dos Ex Presidentes foram entregues aos 

respectivos Companheiros, o material obsoleto eliminado. 

Os objetos nos armários e nas paredes, como as Taças, Estatuas e Troféus 

bem como os Retratos e Certificados foram fotografados e digitalizados, antes 

de serem entregues aos Ex-Presidentes, em cuja Gestão entraram na 

Secretaria. 

 

5.4. Material eletro-eletrônico 

Na Gestão 2012/13 foi feita uma revisão do material elétrico e eletrônico da 

Secretaria do RCSP Leste: 

- Gravações:  

Foram juntadas gravações em fitas cassetes, disquetes, CDs etc. dos mais 

diversos lugares da Secretaria e ordenados em um único armário 

- Equipamentos eletrônicos:  

Foi comprado um telefone móvel com Secretária Eletrônica e um disco rígido 

para o back-up do PC.  

Na 1ª Assembleia Geral Extraordinária foi aprovado pro unanimidade dos 

presentes, que se documente toda matéria por escrito em arquivo eletrônico, a 

partir de 2013. 

Para as fotos a câmara do Presidente foi usada nas Reuniões Ordinárias da 

Gestão 2012/13 bem como fotógrafos profissionais contratados nas Reuniões 

Festivas. 
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- Site do RCSP Leste:  

A permanente atualização de Calendário de Eventos, Galeria de Presidentes, 

Plano de Atividades, Quadro Associativo e Associados Honorários foi pedida ao 

Filho do Companheiro Haroldo R. Zacharias através de seu Pai, bem como o 

armazenamento ilimitado e de longo prazo, também dos Boletins. 

 

6. Ordem e Progresso 

Finalizando o Relatório de Atividades do Rotary Club de São Paulo Leste, 

Gestão 2012/13, resta mencionar que devido ao empenho e a dedicação de 

alguns poucos Companheiros o RCSP Leste recebeu a maior honra que um 

Rotary Club pode ganhar na Gestão: Tanto a Menção Presidencial quanto a 

Menção Distrital 2012/13. Na Conferência Distrital (23 - 26 de Maio de 2013 em 

Águas de Lindóia) foram dadas ambas as Menções ao RCSP Leste por ter 

realizado um conjunto de atividades rotárias, estabelecidas no ano rotário 

2012/13, atuando significativamente em sua comunidade, pelo fortalecimento 

de seu Clube e pela promoção da "Paz Através do Servir". O RCSP Leste 

recebeu também pela Representação Distrital do Rotaract um Troféu de 

agradecimento por sua contribuição. 

Os Companheiros, suas esposas e os outros colaboradores mantiveram a 

ordem em uma situação extremamente difícil do RCSP Leste e conseguiram 

alcançar um progresso mesmo nas circunstâncias adversas. Portanto merecem 

os cordiais agradecimentos do Presidente da Gestão 2012/13: Muito Obrigado! 

Klaus-Wilhelm Lege, Presidente 2012/13 

 


