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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	 -	Cidade	Pérola,	 realizada	ao	vigésimo	quarto	dia	do	mês	de	

agosto	 de	 dois	 mil	 e	 dezesseis	 (24/08/2016),	 às	 vinte	 horas	 e	 quarenta	 e	 dois	 minutos,	 na	 sede	 do	

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

dezenove	 pessoas,	 sendo	 doze	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Fernando	

Oliveira	 Ferreira,	 Larissa	 Caroline	 Fialho	 Rodrigues,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Mauro	 Célio	

Mora,	Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	Robson	Augusto	Cotarelli,	Sérgio	Luiz	Ferreira	Lima,	Valdenir	

Brogin,	 Vinícius	 Andreotti,	 e	 Welinton	 Luís	 Wolber,	 e	 sete	 visitantes	 entre	 eles	 a	 Stine	 Mai	 Tollund	

Kempel,	intercambiária	2016-2017,	José	Carlos	Salgado	e	Pedro	Ivan	Martinez	Martinez,	companheiros	do	

Rotary	 Club	 Birigui	 XIX	 de	 Abril,	Marcelo	 Ginez,	 convidado	 do	 companheiro	 Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	

Leandro	 B.	 Rodrigues,	 esposo	 da	 companheira	 Larissa,	 Cristiane	 Nomerowsky	 Cotarelli,	 esposa	 do	

companheiro	 Robson	 e	 João	 Pedro	 Ferracini,	 filho	 da	 companheira	 Nelcivânia,	 segundo	 escrivão	 do	

Demolay.	O	companheiro	Mauro	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	 Luís	Wolber,	 primeiro	 secretário	 e	 pela	 companheira	

Nelcivânia	Gomes	 de	 Freita	 Ferracini.	Pelo	 turno	do	Protocolo,	o	 companheiro	Mauro	 saudou	 todos	 os	

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

companheiro	Valdenir:	“A	vida	e	como	uma	câmera	fotográfica,	foque	no	que	é	importante,	capture	bons	

momentos,	 desenvolva	 a	 vida	 a	 partir	 de	 negativos.	 E	 se	 as	 coisas	 não	 derem	 certo,	 tire	 outra	 foto”	

(Autor	 desconhecido).	 Não	 tivemos	 o	 Turno	 da	 Secretaria.	 Pelo	 Turno	 da	 Tesouraria,	 o	 companheiro	

Eglison	 cumprimentou	 todos	 os	 presentes	 e	 informou	 que	 está	 à	 disposição	 para	 o	 recebimento	 de	

mensalidades	e	patrocínios	do	evento	Rotary	Grill.	Pelo	Turno	do	Companheirismo,	a	companheira	Larissa	

destacou	as	seguintes	datas	comemorativas	da	semana:	

Dia	24	–	Dia	dos	artistas	e	da	infância;	



Dia	25	–	Dia	do	soldado	e	do	feirante;	

Dia	26	–	Dia	internacional	da	igualdade	de	direito	da	mulher;	

Dia	27	–	Dia	do	Psicólogo	e	do	corretor	de	imóveis;	

Dia	28	-	Dia	do	bancário	e	da	avicultura;	

Dia	29	–	Dia	nacional	do	combate	ao	fumo	

Dia	 30	 –	 Aniversário	 da	 Sra.	Mathilde	 (sogra	 do	 companheiro	 Jaime)	 e	 Dia	 Nacional	 de	 Conscientização	

Contra	a	Esclerose	Múltipla.		

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

abordando	o	seguinte	assunto:	“Despesas	e	negócios	em	Rotary”.	Diante	a	 leitura	destacou	que	o	Rotary	

não	 é	 elitista,	 porém	 o	 companheiro	 deverá	 ter	 estabilidade	 financeira	 para	 manter	 em	 dia	 as	 suas	

mensalidades	e	outras	despesas	do	 clube.	Quanto	aos	negócios	em	Rotary,	 esses	devem	ocorrer,	porém	

não	devem	ser	o	único	estimulo	para	o	companheiro	se	manter	no	clube	e	que	muitas	oportunidades	de	

negócios	acabam	ocorrendo	de	forma	natural	e	favorecem	o	companheirismo	dos	associados.	Pelo	Turno	

das	comissões	de	serviços	o	assunto	abordado	 foi	o	evento	Rotary	Grill.	O	presidente	Eduardo	destacou	

que	 os	 companheiros	 deverão	 focar	 a	 atenção	 na	 venda	 dos	 convites	 e	 que	 os	 membros	 do	 VCC-

Voluntários	de	Combate	ao	Câncer	estão	em	busca	da	doação	dos	alimentos.	Lembrou	também	que	cada	

companheiro	deverá	conseguir	pelo	menos	cinco	brindes	para	serem	sorteados	no	dia	do	evento	e	que	na	

próxima	 semana	 serão	 atribuídas	 as	 funções.	 Solicitou	 a	 presença	 de	 todos	 os	 companheiros	 para	 a	

próxima	reunião,	pois	a	reunião	com	os	membros	do	VCC	ocorrerá	junto	com	a	reunião	do	clube.	Informou	

também	que	 conforme	definido	 em	 reuniões	 anteriores,	 até	 o	 dia	 trinta	 e	 um	de	 agosto	 cada	 grupo	 de	

companheiros	 deverá	 definir	 quais	 as	 entidades	 serão	 visitadas	 pelo	 grupo.	 Pelo	 Turno	 dos	 Inscritos	 o	

companheiro	 José	Carlos	 Salgado	 informou	que	 levou	o	 companheiro	 “Tim	Ussui”	para	São	Paulo,	que	o	

mesmo	está	com	problemas	no	pâncreas,	que	ele	mandou	um	abraço	a	todos	os	companheiros	do	Rotary	

Club	-	Cidade	Pérola	e	 informou	o	número	do	telefone	dele	para	que	os	companheiros	possam	ligar	para	

ele.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	companheiro	Fernando	realizou	sua	contribuição	à	Fundação	Rotária	

pela	saúde	de	seus	filhos	e	sua	família.	O	companheiro	Robson	realizou	sua	contribuição	e	informou	estar	

feliz	por	conseguir	uma	residência,	ao	lado	da	casa	de	sua	mãe,	e	dessa	forma	poderá	estar	mais	próximo	e	

poderá	dar	mais	atenção	a	ela.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	presidente	Eduardo	informou	que	no	dia	trinta	

e	um	de	agosto	teremos	a	apresentação	da	palestra	do	companheiro	Sarkis	que	abordará	o	tema:	DQA	–	

Desenvolvimento	do	Quadro	Associativo	dos	Clubes	do	Rotary.	Lembrou	os	companheiros	que	na	próxima	

reunião	 teremos	a	posse	do	 companheiro	Marcelo	Ginez	e	 solicitou	a	presença	de	 todos	para	 a	posse	e	

informou	que	 registrou	o	evento	Rotary	Grill	no	Rotary	Show	Case	e	 recebeu	um	e-mail	do	Rotary	 Ideas	



(em	anexo)	informando	que	o	clube	deverá	de	promover	o	evento	e	também	a	divulgação	do	mesmo	nas	

mídias	sociais	com	fotografias,	vídeos	para	que	outras	pessoas	 tenham	 interesse	em	conhecer	o	projeto.	

Quanto	aos	critérios	para	a	Menção	presidencial,	destacou	que	já	estamos	com	vinte	e	dois	por	cento	(22%)	

dos	 lançamentos	 dos	 companheiros	 nas	 áreas	 de	 interesse	 e	 que	 cumprimos	 a	meta	 de	 ter	 um	 projeto	

cadastrado	do	Rotary	Show	Case.	 Informou	 também	que	a	 intercambiária	Stine	participou	da	 reunião	de	

integração	 dos	 intercambiários	 promovida	 pelo	 distrito	 4470,	 realizada	 em	 Campo	 Grande	 MS,	 que	 os	

intercambiários	 tiveram	 um	 atraso	 de	 quatro	 horas	 devido	 ao	 ônibus	 ter	 quebrado	 durante	 a	 viagem.	

Quanto	 ao	 encontro	 a	 companheira	 Vânia	 informou	 que	 as	 informações	 passadas	 para	 a	 intercambiária	

foram	relacionadas	às	regiões	brasileiras,	os	pacotes	de	viagens	oferecidos	pela	agência	Terra	Brasil,	e	que	

nesse	 ano	 o	 distrito	 tem	 apenas	 vinte	 e	 dois	 intercambiários,	 número	 reduzido	 em	 relação	 aos	 anos	

anteriores.	 O	 presidente	 Eduardo	 destacou	 que	 a	 área	 de	 enfoque	 do	 Rotary	 no	mês	 de	 setembro	 é	 a	

Educação	 Básica	 e	 Alfabetização	 e	 que	 a	 companheira	 Larissa	 entrará	 em	 contato	 com	 a	 Secretaria	 de	

educação	do	município	para	convidar	um	profissional	da	área	para	a	apresentação	de	projetos	implantados	

no	município,	visando	extrair	ideias	para	a	elaboração	de	projetos	para	o	clube.	Destacou	que	na	próxima	

reunião	do	Conselho	Diretor	um	dos	assuntos	abordados	será	a	eleição	do	presidente	2018-2019,	e	que	os	

interessados	 ao	 cargo	 de	 presidente	 do	 clube	 poderão	 enviar	 uma	 mensagem	 ao	 presidente	 Eduardo	

sinalizando	seu	interesse.	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	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


