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Reunião	 Ordinária	 do	 Rotary	 Club	 de	 Birigui	 -	 Cidade	 Pérola,	 realizada	 no	 décimo	 sexto	 dia	 do	 mês	 de	

novembro	 de	 dois	 mil	 e	 dezesseis	 (16/11/2016),	 às	 vinte	 horas	 e	 trinta	 e	 cinco	 minutos,	 na	 sede	 do	

restaurante	 Vó	 Maphalda,	 sito	 à	 Rua	 Saudades,	 setecentos	 e	 sessenta	 e	 quatro.	 Estiveram	 presentes	

quatorze	 pessoas,	 sendo	 dez	 companheiros,	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Edileide	 Bordenhousen,	 Jaime	

Julieti,	 Larissa	Caroline	Fialho	Rodrigues,	Marcelo	Yamane	Tanaka,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	

Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	Robson	Augusto	Cotarelli,	Renato	de	Bianchi,	Vinícius	Andreotti,	e	

quatro	 visitantes,	 João	 Pedro	 Ferracini,	 filho	 da	 companheira	 Nelcivânia,	 Stine	 Kempel,	 nossa	

intercambiária	 dois	mil	 e	 dezesseis/dois	mil	 e	 dezessete,	Maria	Aparecida	 Bini	 e	Cristiane	Nomerowsky	

Cotarelli,	 esposa	 do	 companheiro	 Robson.	 O	 companheiro	 Renato	 de	 Bianchi	 realizou	 a	 abertura	 da	

reunião	 do	 dia,	 convocando	 todos	 os	 presentes	 a	 tomarem	 seus	 lugares.	 Dada	 a	 palavra	 ao	 presidente	

Eduardo,	o	mesmo	convocou	todos	para	saudarem	a	Bandeira	Nacional	e	a	do	Rotary.	A	mesa	diretora	foi	

composta	por	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	presidente	do	Rotary	Club	de	Birigui	–	Cidade	Pérola,	Nelcivânia	

Gomes	Freita	Ferracini,	segunda	secretária	e	pelo	Companheiro,	Marcelo	Yamane	Tanaka.	Pelo	turno	do	

Protocolo,	a	companheiro	Renato	de	Bianchi	saudou	todos	os	presentes,	anunciando	em	seguida	à	pauta	

da	reunião	do	dia.	A	mensagem	do	dia	foi	lida	pela	companheira	Larissa:	“O	mundo	precisa	de	exemplos,	

não	 de	 opiniões”.	 Não	 houve	 Turno	 da	 Secretaria	 e	 não	 houve	 Turno	 da	 Tesouraria.	 Pelo	 Turno	 do	

Companheirismo,	o	 companheiro	 Renato	 de	 Bianchi	 informou	 que	 foram	 transcorridos	 321	 dias	 do	 ano	

correspondeste	a	oitenta	e	sete	vírgula	setenta	e	cinco	por	cento	e	que	as	datas	comemorativas	da	semana	

são:	

	

Dia	17	–	Dia	da	Criatividade;	

Dia	18	–	Dia	do	Conselheiro	Tutelar;	



Dia	19	–	Dia	da	Bandeira;	

Dia	20	–	Dia	Nacional	Consciência	Negra;		

Dia	21	–	Dia	da	Homeopatia	e	aniversário	do	companheiro	Eglison;	

Dia	22	–	Dia	do	Músico	e	aniversário	do	companheiro	Wellinton.	

	

Pelo	Turno	da	Instrução	Rotária,	o	companheiro	Vinícius	saudou	a	todos	e	efetuou	a	leitura	de	um	texto	da	

história	 referente	 à	 origem	 da	 Prova	 Quádrupla	 e	 seus	 princípios.	 Não	 houve	 Turno	 das	 comissões	 de	

serviços.	 Pelo	 Turno	 dos	 Inscritos	 o	 companheiro	 Marcos	 agradece	 a	 todos	 os	 companheiros	 (as)	 que	

trabalharam	no	RYLA	e	 também	parabeniza	a	nova	companheira	Edileide	pela	posse	e	dá	boas	vindas	ao	

nosso	Clube.	Não	houve	Turno	do	Momento	Feliz.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	presidente	Eduardo	coloca	

primeiramente	o	início	da	votação	simbólica	do	presidente	dois	mil	e	dezoito/dois	mil	e	dezenove,	inicia-se	

a	votação	e	 fecha	minutos	depois	com	sete	votos	para	o	companheiro	Ricardo	Catarin,	dois	votos	para	a	

companheira	Nelcivânia,	e	um	voto	para	o	companheiro	Marcelo,	confirmado	assim	para	presidente	dois	

mil	e	dezoito/dois	mil	e	dezenove	o	companheiro	Ricardo	Siquinelli	Catarin.		O	presidente	também	dá	boas	

vindas	à	nova	companheira	Edileide	e	diz	que	com	certeza	ela	vem	pra	somar.	Na	sequência	o	presidente	

Eduardo	faz	balanço	sobre	o	evento	do	RYLA,	coloca	que	a	adesão	não	foi	tão	favorável	e	que	a	quantidade	

de	estudantes	participantes	foi	bem	abaixo	do	que	se	esperava,	aborda	a	inexperiência	na	organização	do	

evento,	mais	que	tudo	é	uma	maneira	de	aprendizado.	Agradece	todos	os	companheiros	que	ajudaram	no	

dia:	Nelcivânia,	Eglison,	Renato,	Valdenir,	Vinicius,	Larissa,	Robson,	Sarkis,	Marcos,	sua	esposa	Bete,	e	em	

especial	 ao	Marcos	 que	 tomou	 a	 frente	 na	 parceria	 da	 organização	 junto	 ao	 RC	 de	 Birigui	 XIX	 de	 Abril.		

Depois	aborda	detalhadamente	os	custos	colocando	todos	a	par	das	despesas	obtidas	com	a	realização	do	

evento.	 	 Faz	 uma	 colocação	 em	 relação	 à	 visita	 do	 Governador	 do	 Distrito	 ao	 Club,	 coloca	 grandes	

agradecimentos	 a	 todos	 os	 companheiros	 pelo	 comparecimento	 a	 reunião	 no	 dia	 de	 sua	 visita	 e	 diz	

acreditar	que	o	Governador	levou	uma	boa	impressão	do	nosso	Club	com	ele.	Dando	sequência	ele	coloca	a	

baixa	 frequência	dos	companheiros	nas	reuniões	do	Conselho	Diretor	e	pede	e	retomada	em	especial	de	

todos.	Outro	assunto	que	ele	aborda	é	o	horário	de	início	das	reuniões,	ou	cumprimos	o	horário	de	inicio	

ou	alteramos	de	comum	acordo	entre	todos	e	assim	passar	essa	alteração	para	o	site,	porque	o	horário	das	

vinte	horas	e	quinze	minutos,	que	foi	votado	no	início	da	gestão	anterior,	não	foi	cumprido	nenhum	dia,	e	

quando	 temos	 visitantes,	 alguns	 consultam	 no	 site	 e	 chegam	 antes	 de	 todos,	 criando	 um	 clima	

desagradável	para	a	imagem	do	clube.	Coloca	que	a	COEB	a	partir	de	Janeiro	passará	a	cobrar	as	apostilas	

da	STINE.	Para	 finalizar	o	turno	ele	 faz	a	entrega	do	Certificado	de	Padrinho	Rotário	para	o	companheiro	

Marcelo	 Yamane	Tanaka	por	 ter	 apadrinhado	o	 companheiro	Marcelo	Ginez.	 	Não	havendo	nada	mais	 a	

tratar,	o	presidente	Eduardo	agradeceu	a	presença	de	todos	e	encerrou	a	reunião	as	vinte	e	uma	horas	e	



vinte	 minutos,	 solicitando	 que	 todos	 em	 pé	 saudassem	 os	 pavilhões.	 Eu,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	

Ferracini,	segunda	secretária,	lavrei,	nesta	data,	a	presente	ata	que	vai	por	mim	e	pelo	presidente	assinada.	

	
______________________________																	 ____________________________	
Carlos	Eduardo	Sinhorini	 	 														Nelcivânia	G.	de	Freita	Ferracini	
Presidente	 														 	 																 Segunda	Secretária	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


