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Reunião	 Ordinária	 do	 Rotary	 Club	 de	 Birigui	 -	 Cidade	 Pérola,	 realizada	 ao	 décimo	 nono	 dia	 do	 mês	 de	

outubro				de	dois	mil	e	dezesseis	(19/10/2016),	às	vinte	horas	e	quarenta	minutos,	na	sede	do	restaurante	

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

sendo	onze	 companheiros,	Carlos	 Eduardo	Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Larissa	Caroline	 Fialho	Rodrigues,	

Marcelo	Ginez,	Marcelo	Yamane	Tanaka,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Nelcivânia	Gomes	de	Freita	

Ferracini,		Robson	Augusto	Cotarelli,	Sérgio	Luiz	Ferreira	Lima,	Vinícius	Andreotti	e	Welinton	Luis	Wolber,	

e	 sete	 visitantes,	 João	 Pedro	 Ferracini,	 filho	 da	 companheira	 Nelcivânia,	 Stine	 Mai	 Tollund	 Kempel,	

intercambiária	dois	mil	e	dezesseis/dois	mil	e	dezessete,	Laura	Affonso	Marques,	Odete	Macedo,	Silmara	

Giovanelo,	 representantes	 do	 VCC,	 Edileide	 Bordenhousen	 e	 Karsten	 Bordenhousen	 visitantes.	 A	

companheira	Larissa	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	governador	assistente	do	

distrito	4470,	Sr.	Carlos	Sussumi	Ivama.	Pelo	turno	do	Protocolo,	a	companheira	Larissa	saudou	todos	os	

presentes,	 anunciando	 em	 seguida	 à	 pauta	 da	 reunião	 do	 dia.	 A	 mensagem	 do	 dia	 foi	 lida	 pelo	

companheiro	Marcos:	“Não	se	preocupe	em	falhar.	Preocupe-se	com	a	chance	que	perde	por	não	tentar”	

(Jack	Canfield).	Pelo	Turno	da	Secretaria,	o	companheiro	secretário	Wellinton,	saudou	todos	os	presentes	e	

informou	 que	 o	 clube	 recebeu	 uma	 correspondência	 com	 cinco	 cartelas	 de	 bingo,	 “Show	 de	 prêmios”,	

enviado	pelo	Rotary	Club	de	Loanda,	Paraná,	e	que	os	mesmos	foram	repassados	ao	tesoureiro	do	clube.	

Pelo	Turno	da	Tesouraria,	o	companheiro	Eglison	cumprimentou	todos	os	presentes	e	informou	que	estava	

disponível	 para	 os	 recebimentos	 do	 clube	 referentes	 aos	 convites	 e	 patrocínios	 do	 evento	Rotary	Grill	 e	

mensalidades.	 Pelo	 Turno	 do	 Companheirismo,	 o	 companheiro	 Marcelo	 Gines	 informou	 as	 datas	

comemorativas	da	semana:	

Dia	19	–	Dia	do	profissional	de	informática;	



Dia	20	–	Dia	do	controlador	de	tráfego	aéreo;	

Dia	21	–	Dia	do	economista	doméstico;	

Dia	23	–	Dia	da	força	aérea	brasileira	e	do	aviador;	

Dia	24	–	Dia	das	Nações	Unidade	e	Dia	mundial	de	combate	a	Pólio;	

Dia	25	–	Dia	do	sapateiro	e	Dia	do	Dentista.	

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

revista	Brasil	Rotário,	como	motivação	a	todos	os	companheiros.	O	texto	que	se	referia	um	relato	de	um	

companheiro,	sócio	fundador	do	Rotary	Club	de	Tatuí,	conhecido	como	Dr.	Simeão,	com	idade	de	99	anos	e	

que	 atualmente	 preside	 o	 clube	 em	que	 foi	 empossado	 pela	 terceira	 vez.	Pelo	 Turno	 das	 comissões	de	

serviços	o	assunto	abordado	foi	o	evento	Rotary	Grill.	O	presidente	Eduardo	realizou	a	entrega	do	cheque	

aos	representantes	do	VCC-Voluntários	de	combate	ao	câncer	de	Birigui,	destacando	o	sucesso	do	evento,	

o	orgulho	do	clube	em	poder	contribuir	com	o	valor	do	cheque	para	o	VCC,	que	tudo	ocorreu	na	dentro	da	

normalidade,	 que	 foram	 vendidos	 no	 total	 quinhentos	 e	 trinta	 convites,	 que	 entraram	 no	 evento	

quatrocentos	e	noventa	e	nove	pessoas,	o	valor	arrecadado	no	leilão	foi	de	oito	mil	seiscentos	e	cinquenta	

e	dois	reais	(R$	8.652,00),	o	total	da	receita	do	evento	foi	de	vinte	e	nove	mil	duzentos	e	oitenta	e	um	reais	

(R$	29.281,00),	e	que	será	repassado	ao	VCC	um	total	de	vinte	e	sete	mil	seiscentos	e	oitenta	e	cinco	reais	e	

dezesseis	centavos	(R$	27.685,16),	referente	a	65%	do	total	arrecadado.	Em	seguida,	os	representantes	do	

VCC	 agradeceram	 a	 contribuição	 do	 clube	 com	 a	 causa,	 destacaram	 o	 quanto	 esses	 recursos	 ajudam	 as	

famílias	 mais	 necessitadas,	 e	 se	 colocaram	 à	 disposição	 para	 outras	 parcerias	 e	 realização	 de	 outros	

eventos.	Pelo	Turno	dos	Inscritos	o	companheiro	Eldir	Paulo	Scarpin,	do	Rotary	Club	XIX	de	Abril,	informou	

que	estava	visitando	o	clube	atendendo	a	uma	solicitação	do	presidente	do	seu	clube,	Sr.	Paulo	Livramento,	

para	tratar	sobre	o	RYLA,	evento	que	será	realizado	nos	dias	doze	e	treze	de	novembro	em	Birigui	e	que	

contará	com	a	participação	dos	três	clubes	de	Birigui.	Informou	ainda	que	estão	iniciando	os	trabalhos	de	

arrecadação	de	patrocínios	e	alimentos	para	a	realização	do	evento	e	que	o	companheiro	Rafael	do	Rotary	

Club	XIX	de	Abril	será	o	responsável	pelo	evento.	O	presidente	Eduardo	informou	que	já	havia	conversado	

com	o	Rafael	e	que	o	clube	buscará	uma	alternativa	para	viabilizar	a	contribuição	do	clube	para	o	evento.	

Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	não	tivemos	contribuição	à	Fundação	Rotária.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	

presidente	Eduardo	verificou	com	os	companheiros	Marcos	e	Larissa	as	escolas	que	já	foram	visitadas	para	

a	 indicação	 de	 alunos	 para	 a	 participação	 no	 RYLA.	 Os	 companheiros	 informaram	 que	 será	 necessário	

aguardar	 a	 resposta	 das	 escolas	 com	 as	 inscrições	 até	 a	 próxima	 segunda	 feira.	 Quanto	 as	 visitas	 às	

entidades,	o	presidente	Eduardo	estabeleceu	o	prazo	para	os	grupos	finalizarem	as	visitas	às	entidades,	até	

trinta	de	novembro,	e	que	os	grupos	terão	até	o	dia	primeiro	de	fevereiro	para	apresentar	os	resultados	e	

considerações	referentes	as	visitas.	Solicitou	que	os	companheiros	continuem	divulgando	o	vídeo	da	pólio	



produzido	 pelo	 companheiro	Marcelo	 como	meio	 de	 divulgação	 da	 imagem	do	 Rotary.	 Reforçou	 que	 os	

companheiros	deverão	preencher	no	 site,	no	“My	Rotary”,	as	habilidades,	pois	atualmente	estamos	com	

quarenta	 e	 dois	 por	 cento	 e	 precisamos	 chegar	 a	 cinquenta	 por	 cento	 até	 o	 final	 do	mês.	O	 presidente	

Eduardo	 relembrou	 ainda	que	havia	 solicitado	 a	 companheira	Nelcivânia	 um	 cronograma	das	 viagens	da	

intercambiária	para	que	pudesse	acompanhar	 a	programação	do	 intercâmbio	e	destacou	que	o	 tema	de	

enfoque	 do	 mês	 de	 outubro	 é	 o	 desenvolvimento	 econômico	 e	 comunitário.	 Foi	 dada	 a	 palavra	 ao	

governador	assistente,	Carlos	Sussumi	Ivama,	e	ele	informou	a	todos	que	a	visita	do	governador	ao	nosso	

clube	será	realizada	no	dia	dez	de	novembro,	que	o	governador	solicitou	o	máximo	de	presença	possível	

para	que	ele	possa	conversar	com	todos	e	parabenizou	o	clube	pelas	ações	realizadas.	Ao	final	da	reunião	o	

companheiro	 Marcelo	 entregou	 ao	 secretário	 Wellinton	 uma	 recuperação	 realizada	 no	 dia	 dezoito	 de	

outubro,	 onde	 participou	 da	 reunião	 do	 Rotary	 Club	 XIX	 de	 Abril.	 Não	 havendo	 nada	 mais	 a	 tratar,	 o	

presidente	agradeceu	a	presença	de	todos	e	encerrou	a	reunião	as	vinte	e	uma	horas	e	quarenta	minutos,	

solicitando	que	todos	em	pé	saudassem	os	pavilhões.	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	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


