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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Pérola,	realizada	aos	trinta	e	um	dias	do	mês	de	agosto	

de	 dois	mil	 e	 dezesseis	 (31/08/2016),	 às	 vinte	 horas	 e	 vinte	 e	 oito	minutos,	 na	 sede	 do	 restaurante	 Vó	

Maphalda,	 sito	 à	Rua	 Saudades,	 setecentos	 e	 sessenta	 e	 quatro.	 Estiveram	presentes	dezenove	pessoas,	

sendo	quinze	companheiros,	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	 Fernando	Oliveira	Ferreira,	 Jaime	Juliet,	Marcelo	

Yamane	 Tanaka,	Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	Mauro	 Célio	Mora,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freitas	

Ferracini,	 Renato	de	Bianchi,	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 Robson	Augusto	Cotarelli,	 Sarkis	Nakad	 Junior,	

Vinícius	 Andreotti,	 Wagner	 Dauberto	 Mastelaro,	 Welinton	 Luis	 Wolber	 e	 Marcelo	 Ginez,	 empossado	

nessa	 data,	e	 quatro	 visitantes,	 Elizabeth	 Campos	 Sinhorini,	esposa	 do	 presidente	 Eduardo,	 João	 Pedro	

Ferracini,	 filho	 da	 companheira	 Nelcivânia,	 Jacqueline	 Mello,	 esposa	 do	 companheiro	 Marcelo	 Ginez	 e	

Stine	 Mai	 Tollund	 Kempel,	 intercambiária	 dois	 mil	 e	 dezesseis/dois	 mil	 e	 dezessete.	 	 O	 companheiro	

Ricardo	 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,	Wellinton	Luis	Wolber,	primeiro	secretário	e	pelo	companheiro	Fernando	Oliveira	Ferreira.	

Pelo	 turno	 do	 Protocolo,	o	 companheiro	 Ricardo	 saudou	 todos	 os	 presentes,	 anunciando	 em	 seguida	 à	

pauta	 da	 reunião	 do	 dia.	A	mensagem	do	dia	 foi	 lida	 pelo	 companheiro	 Fernando:	 “Um	plano	 razoável	

executado	 hoje	 é	 melhor	 que	 um	 plano	 perfeito	 que	 sempre	 fica	 para	 a	 semana	 que	 vem”	 (George	

Patton).	 	Pelo	Turno	da	Secretaria,	o	companheiro	Wellinton,	saudou	todos	os	presentes	e	informou	que	

enviou	a	ata	anterior	no	e-mail	dos	companheiros	para	que	pudessem	efetuar	a	leitura	e	sugerir	alterações	

se	necessário,	para	que	a	mesma	seja	assinada	e	arquivada.	Informou	também	que	repassou	ao	tesoureiro	

Eglison	um	boleto	e	um	 informe	de	 rendimento	 financeiros	da	 conta	do	 clube,	 recebidos	nessa	 semana.	

Não	tivemos	o	Turno	da	Tesouraria.	Pelo	Turno	do	Companheirismo,	o	companheiro	Renato	informou	as	

seguintes	datas	comemorativas	da	semana:	

Dia	31	–	Dia	do	nutricionista;	



Dia	1	–	Dia	do	Profissional	de	Educação	Física	e	aniversário	da	Aline	(filha	do	companheiro	Jaime);	

Dia	2	–	Dia	do	Repórter	Fotográfico;	

Dia	3	-	Dia	da	Guarda	Civil;		

Dia	5	-	Dia	do	Oficial	de	Farmácia	

Dia	6	–	Dia	do	Alfaiate	

Dia	7	–	Dia	da	Independência	do	Brasil		

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

abordando	o	seguinte	tema:	“O	que	é	preciso	para	ser	associado	de	um	clube	do	Rotary”	(em	anexo).	Após	

a	 instrução	 rotária	 a	Reunião	 ordinária	 foi	 transformada	 em	Assembleia	 de	 posse	 para	 que	 o	Marcelo	

Ginez	 pudesse	 ser	 empossado.	O	 companheiro	Marcelo	 Yamane	 Tanaka	 informou	 aos	 companheiros	 do	

clube	como	conheceu	seu	afilhado	Marcelo	Ginez,	relatou	seu	interesse	em	se	associar	ao	Rotary,	e	que	o	

companheiro	que	será	empossado	tem,	37	anos,	é	nascido	em	Birigui,	atua	como	empresário	do	ramo	da	

construção	civil	e	elétrica,	residiu	em	Portugal	de	2003	a	2015,	e	 informou	ao	futuro	companheiro	que	o	

Rotary	visa	a	reunião	de	líderes	para	a	realização	do	trabalho	voluntário	para	contribuir	com	a	sociedade.	

Em	 seguida	 o	 Marcelo	 Ginez	 e	 sua	 esposa	 foram	 convidados	 à	 tribuna	 para	 dar	 inicio	 a	 posse.	 O	

companheiro	empossado	discursou	agradecendo	ao	clube	por	sua	admissão,	informou	estar	feliz	por	poder	

fazer	 parte	 do	 grupo	 ao	 lado	 de	 sua	 esposa	 e	 aguardando	 a	 chegada	 de	 seu	 filho,	 e	 se	 colocando	 à	

disposição	 para	 as	 ações	 da	 causa	 rotária.	 Em	 seguida,	 a	Assembleia	 foi	 novamente	 transformada	 em	

Reunião	Ordinária	e	iniciada	a	apresentação	da	palestra	do	companheiro	Sarkis	que	abordou	o	tema	“DQA	

-	Desenvolvimento	do	Quadro	Associativo”.	Durante	sua	palestra	destacou	que	até	o	ano	de	mil	novecentos	

e	noventa	e	 sete	o	Rotary	aumentou	o	número	de	associados	e	de	 lá	para	cá	estacionou,	que	o	número	

atual	 de	 associados	 no	mundo	 está	 em	 torno	 de	 um	milhão	 e	 duzentos	 mil	 associados,	 que	 o	 número	

médio	 de	 companheiros	 nos	 clubes	 caiu	 de	 quarenta	 e	 dois	 para	 trinta	 e	 cinco	 associados,	 que	 a	 idade	

média	dos	associados	e	maior	que	a	idade	média	do	nosso	clube,	e	que	temos	que	sair	da	zona	de	conforto	

se	quisermos	evoluir	para	o	aumento	do	quadro	associativo,	trazendo	pessoas	dispostas	a	dividir	tarefas	e	

trazer	novas	 ideias.	Destacou	o	significado	e	a	 importância	de	pertencer	ao	Rotary,	como	uma	atitude	de	

amor,	de	apego	a	alguém	ou	algo	a	qual	sentimos	ser	parte,	e	que	em	grupo	podemos	fazer	mais	do	que	

podemos	fazer	sozinhos.	Em	seguida,	entregou	a	ficha	de	indicação	a	todos	os	companheiros	e	relembrou	

que	todos	os	companheiros	do	clube,	hoje	empossados,	passaram	pelas	fases	de	indicação,	análise	e	pela	

aprovação	de	todos	os	companheiros.	Destacou	também	a	importância	da	diversificação	de	profissões	dos	

companheiros	admitidos,	a	preocupação	com	a	qualidade	das	admissões	e	a	 retenção	dos	companheiros	

admitidos	evitando	as	evasões.		Relatou	que	no	Brasil	os	clubes	elaboram	os	projetos,	mas	faltam	recursos,	



que	em	outros	países	sobram	recursos	do	Rotary	e	faltam	projetos	e	que	a	diversificação	de	profissões	e	

habilidades	do	quadro	associativo	pode	contribuir	com	a	diversificação	das	áreas	de	enfoque	dos	projetos	

elaborados	 pelo	 clube.	O	 companheiro	 Sarkis	 solicitou	 a	 devolução	das	 fichas	 devidamente	 preenchidas,	

caso	 tenham	alguma	 indicação,	 até	o	dia	quatorze	de	 setembro	de	dois	mil	 e	 dezesseis.	Pelo	 Turno	das	

comissões	de	 serviços	 o	 assunto	abordado	 foi	 o	 evento	Rotary	Grill.	O	presidente	Eduardo	 consultou	os	

companheiros	sobre	a	venda	de	convites,	pois	estamos	a	dez	dias	do	evento	e	relembrou	que	precisamos	

dos	brindes,	conforme	combinado	em	reuniões	anteriores,	cinco	brindes	de	cada	companheiro.	Reforçou	

que	 precisamos	 agilizar	 as	 vendas	 e	 definir	 as	 funções	 de	 cada	 companheiro	 no	 dia	 do	 evento	 e	 ficou	

decidido	que	serão	atribuídas	as	mesmas	funções	do	ano	passado.	Foi	marcada	uma	reunião	 informal	na	

próxima	quinta-feira	(08/09/2016)	só	para	tratar	do	evento	Rotary	Grill,	tendo	em	vista	o	feriado	na	quarta-

feira.	O	presidente	Eduardo	relembrou	que	já	fez	a	divisão	das	entidades	a	serem	visitadas	por	cada	grupo	

e	entregou	a	 lista	das	entidades	e	nomes	dos	companheiros	para	cada	 líder	de	grupo	para	 realizarem	as	

visitas.	 As	 visitas	 deverão	 ser	 iniciadas	 logo	 após	 o	 evento	 Rotary	Grill,	 doze	 de	 setembro	 de	 dois	mil	 e	

dezesseis.	A	visita	tem	o	objetivo	conhecer	as	entidades	e	identificar	necessidades,	sem	criar	expectativas.	

Pelo	Turno	dos	Inscritos	a	companheira	Nelcivânia	informou	que	está	com	as	camisetas	para	a	prova	dos	

tamanhos	 para	 os	 companheiros	 e	 familiares	 que	 quiserem	 adquirir	 a	 camiseta.	 O	 presidente	 Eduardo	

perguntou	 a	 companheira	 Nelcivânia	 sobre	 a	 viagem	 da	 intercambiaria	 Fernanda	 para	 a	 França	 e	 ela	

informou	que	 foi	bem	acolhida,	que	está	 feliz	e	que	mandou	um	abraço	a	 todos	do	clube.	Companheiro	

Marcos	desejou	boas-vindas	 ao	 companheiro	empossado	Marcelo	Ginez,	 informou	 sobre	o	 companheiro	

Tim	que	 segundo	ele	 se	 sente	 renovado	a	 cada	 ligação	que	 recebe	dos	 companheiros.	 Comunicou	 ainda	

que	 recebeu	 um	 e-mail	 de	 um	 Rotary	 Club	 de	 Bangladesch,	 Sr.	 Ameru	 Slan,	 solicitando	 auxilio	 em	 um	

projeto	 para	 descontaminação	da	 agua	de	 sua	 região,	 contaminada	por	 arsênio	 que	 causa	 uma	 série	 de	

problemas	a	sua	comunidade.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	companheiro	Vinicius	fez	sua	contribuição	

pela	posse	do	Marcelo	Gines	e	por	estar	se	recuperando	do	problema	físico	e	por	não	estar	mais	utilizando	

sua	muleta	para	se	locomover.	O	companheiro	Mauro	também	deu	boas	vindas	ao	companheiro	Marcelo	

Gines,	e	 informou	estar	 feliz,	pois	 começou	um	tratamento	de	perca	de	peso,	não	está	 ingerindo	bebida	

alcoólica	a	duas	 semanas	e	espera	poder	 levar	esse	projeto	a	 frente	por	um	bom	 tempo.	Pelo	Turno	da	

Presidência,	o	presidente	Eduardo	relembrou	que	no	dia	quatorze	de	setembro	teremos	a	apresentação	do	

companheiro	Fernando	sobre	o	Interact	e	na	próxima	segunda	teremos	a	reunião	do	Conselho	Diretor.	Nos	

dias	doze	e	 treze	de	novembro	será	 realizado	em	Birigui	 segundo	RYLA,	encabeçado	pelo	Rotary	Club	de	

Birigui	XIX	de	abril,	que	contará	com	a	participação	dos	três	clubes	de	Birigui.	Para	esse	evento	foi	indicado	

o	 companheiro	Marcos,	 assessorado	 pelos	 companheiros,	 Renato	 e	 Larissa	 para	 apoiarem	o	 evento	 que	

será	 realizado	 na	 Escola	 Estadual	 Prof.	 Stélio	 Machado	 Loureiro,	 onde	 estarão	 presentes	 jovens	 entre	

quatorze	 e	 dezoito	 anos,	 estudantes	 das	 escolas	 de	 Birigui,	 alunos	 líderes	 indicados	 pelas	 escolas,	

intercambiários	 e	 ex-intercambiários.	 Serão	 realizadas	 palestras	 e	 outras	 atividades	 para	 os	 jovens	 e	 a	

previsão	de	participação	é	de	cento	e	vinte	jovens.	Nada	mais	havendo	a	tratar,	foi	encerrada	a	reunião	as	



vinte	uma	horas	e	cinquenta	e	cinco	minutos.	Eu,	Wellinton	Luis	Wolber,	primeiro	secretário,	lavrei,	nesta	

data,	a	presente	ata	que	vai	por	mim	e	pelo	presidente	assinada.	

	
	
	
	
	
______________________________																	 ____________________________	
Carlos	Eduardo	Sinhorini	 	 														Wellinton	Luis	Wolber	
Presidente	 														 	 																 Secretário	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ANEXO	

O que é preciso para ser associado? 

 Associados em potencial devem:  
  
- Exercer ou ter exercido cargo profissional, executivo, gerencial ou de liderança na comunidade  
- Ter demonstrado compromisso pessoal com o servir  
- Poder comparecer às reuniões semanais ou atender aos requisitos de participação em projetos 
comunitários  
- Residir ou trabalhar próximo ao clube  
- Ter condições para arcar com a mensalidade e custos das reuniões  
  

Quais são as responsabilidades dos rotarianos? 

Os rotarianos devem comparecer a reuniões semanais, pagar as cotas mensais ao clube, além de 
participar de atividades e projetos. Os clubes incentivam os associados a buscar papéis de 
liderança.  
  

Quais são os requisitos de frequência a reuniões? 

É preciso comparecer a pelo menos 50% das reuniões para manter a condição de associado 
representativo. Se não puder comparecer, é possível recuperar a frequência no período de 14 dias 
antes e 14 dias depois da reunião, visitando outros clubes.  
  

O que acontece durante as reuniões rotárias semanais? 

Os rotarianos se fortalecem através do relacionamento entre os associados, criando amizades e 
muitas vezes até relacionamentos comerciais. É através das reuniões semanais e o convívio com 
seus pares que essa amizade se forma. Durante as reuniões em geral há uma refeição (café da 
manhã, almoço ou jantar) e pode-se usufruir de palestras de assuntos diversos de interesse do grupo, 
que podem ou não ter relação com o Rotary. Durante a reunião os associados do clube recebem de 
seu presidente e outros oradores informações sobre os trabalhos do clube e oportunidades para 
servir à sociedade junto com o grupo. O ambiente é descontraído e sempre centrado na amizade e 
no companheirismo. As reuniões duram entre uma e duas horas, conforme o clube.  
  

Há outras atividades que requeiram participação, além das reuniões semanais? 

 Há diversas opções de atividades, mas não são obrigatórias. A única necessidade de participação 
para ser rotariano é a reunião semanal. Mas existem diversos eventos rotários, organizados pelo 
clube e pelo Distrito, como fóruns, conferências, seminários, treinamentos, eventos sociais e até de 
companheirismo, assim como a possibilidade da participação em reuniões e eventos de outros 
clubes, mas são todos opcionais - o associado pode ou não participar, conforme sua disponibilidade. 
Há também a possibilidade de participação direta nos projetos sociais de seu clube, trabalhando 
junto a entidades ou em eventos beneficentes, conforme também sua disponibilidade e vontade de 
participação.  (Fonte:	http://www.rotary4420.org.br/1213/pg.asp?id=126) 


