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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Pérola,	realizada	aos	vinte	dias	do	mês	de	julho	de	dois	

mil	e	dezesseis	(20/07/2016),	às	vinte	horas	e	trinta	e	dois	minutos,	na	sede	do	restaurante	Vó	Maphalda,	

sito	 à	 Rua	 Saudades,	 setecentos	 e	 sessenta	 e	 quatro.	 Estiveram	 presentes	 quinze	 pessoas,	 sendo	 treze	

companheiros:	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Eglison	Frigério,	Fernando	oliveira	Ferreira,	Jaime	Juliet,	Larissa	

Caroline	Fialho	Rodrigues,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Mauro	Celio	mora,	Nelcivânia	Gomes	de	

Freitas	Ferracini,	Robson	Augusto	Cotarelli,	Sergio	Luiz	Ferreira	lima,	Valdenir	Brogin,	Wagner	Dauberto	

Mastelaro,	Welinton	 Luís	Wolber	e	dois	 visitantes,	 Leandro	 Barbosa	 Rodrigues	 esposo	 da	 companheira	

Larissa	e	Luís	Paulo	Grings	do	Rotary	Club	de	Sapiranga,	RS.	A	mesa	diretora	foi	composta	por	Carlos	Eduardo	

Sinhorini,	presidente	do	Rotary	Club	de	Birigui	–	Cidade	Pérola,	Wellinton	Luis	Wolber,	primeiro	secretário	

e	 o	 companheiro	 Mauro	 Célio	 Mora.	 A	 companheira	 Larissa	 realizou	 a	 abertura	 da	 reunião	 do	 dia,	

convocando	todos	os	presentes	a	tomarem	seus	lugares.	Dada	a	palavra	ao	presidente,	o	mesmo	convocou	

todos	para	saudarem	a	Bandeira	Nacional	e	a	do	Rotary.	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	Valdenir	Brogin:	“Um	amigo	verdadeiro	é	aquele	que	nunca	sai	do	seu	lado	durante	uma	

luta,	mesmo	quando	ele	sabe	que	não	é	possível	vencer	”	(autor	desconhecido).	Pelo	Turno	da	Secretaria,	

o	 companheiro	 Wellinton	 informou	 que	 não	 seria	 necessário	 fazer	 o	 uso	 da	 palavra.	 Pelo	 Turno	 da	

Tesouraria,	 o	 companheiro	 Eglison	 saudou	 todos	 os	 presentes,	 informou	 que	 está	 recebendo	 as	

mensalidades	 e	 solicitou	 a	 pontualidade	 nos	 pagamentos	 para	 que	 o	 clube	 possa	 cumprir	 com	 seus	

compromissos	 financeiros.	Pelo	Turno	do	Companheirismo	o	companheiro	Eglison	 informou	as	seguintes	

datas	comemorativas	da	semana:	

Dia	20	=	Dia	do	amigo;	

															Dia	internacional	da	amizade;	

Dia	22	=	Dia	do	trabalhador	doméstico;	



Dia	23	=	Dia	do	guarda	rodoviário;	

Dia	25	=	Dia	do	escritor;	

															Dia	do	motorista;	

Dia	26	=	Dia	dos	avós;	

Dia	27	=	Dia	do	motociclista.	

	
Não	 tivemos	 o	 Turno	 da	 Instrução	 Rotária,	 devido	 a	 compromissos	 particulares	 que	 impossibilitaram	 a	

presença	dos	companheiros	Vinícius	e	Marcelo	na	reunião.	Pelo	Turno	das	comissões	de	serviços	o	assunto	

abordado	foi	o	evento	Rotary	Grill.	O	presidente	Eduardo	informou	que	foi	realizada	outra	reunião,	nessa	

data,	com	as	representantes	do	VCC	–	Voluntárias	de	Combate	ao	Câncer	de	Birigui,	que	o	evento	já	tem	40	

patrocínios	e	solicitou	o	empenho	do	grupo	para	tentar	fechar	os	38	patrocínios	que	faltam	até	o	dia	trinta	e	

um	de	julho	de	dois	mil	e	dezesseis,	pois	dessa	forma	o	clube	teria	uma	semana	para	a	confecção	dos	convites	

e	aproximadamente	um	mês	para	a	 venda	dos	mesmos.	Ainda	durante	a	 reunião,	o	 companheiro	Sérgio	

confirmou	mais	um	patrocínio	e	consultou	o	clube	sobre	a	exclusividade	de	patrocinadores	por	atividade	ou	

ramo	de	comércio.	O	companheiro	Mauro	destacou	que	o	Rotary	Grill	é	um	evento	beneficente	e	que	ficaria	

difícil	 garantir	 exclusividade	 aos	 patrocinadores	 tendo	 em	 vista	 o	 número	 total	 que	 é	 de	 setenta	 e	 oito	

patrocinadores.	Como	todos	os	patrocínios	da	frente	do	convite	já	foram	vendidos	os	companheiros	deverão	

oferecer	apenas	os	patrocínios	para	a	parte	de	trás	dos	convites.	Caso	ainda	haja	interesse	pelo	patrocínio	

“Gold”,	(impressão	da	logomarca	da	empresa	na	frente	do	convite	e	direito	a	montagem	de	estande	para	a	

exposição	de	produtos),	o	patrocinador	deverá	ser	informado	que	a	logomarca	da	empresa	será	estampada	

na	 parte	 de	 trás	 do	 convite.	Pelo	 Turno	 dos	 Inscritos	o	 companheiro	Mauro	 informou	 que	 por	motivos	

particulares	 esteve	 ausente	 das	 últimas	 reuniões,	 mas	 que	 está	 retornando	 para	 se	 somar	 ao	 grupo	 e	

contribuir	com	as	atividades	do	clube.	O	companheiro	visitante	Luis	Paulo	Grings,	do	Rotary	Club	de	Sapiranga	

-	RS	saudou	os	componentes	da	mesa	diretora	e	todos	os	presentes,	informou	que	já	foi	presidente	de	clube,	

que	atualmente	comanda	uma	representação	da	marca	Velcro	no	Brasil,	que	procurou	um	clube	na	cidade	

que	tivesse	uma	reunião	nesse	dia	para	que	pudesse	participar	e	que	se	sente	muito	feliz	em	participar	de	

uma	 instituição	 como	 o	 Rotary	 e	 trabalhar	 pela	 causa	 rotária.	 Em	 seguida	 o	 companheiro	 visitante	 foi	

presenteado	com	um	exemplar	do	 livro	“Afinal,	de	quem	é	o	sorriso?”,	escrito	pelo	companheiro	Robson	

Augusto	Cotarelli.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	não	tivemos	contribuição	nessa	reunião.	Pelo	Turno	da	

Presidência,	o	 presidente	 Eduardo	 consultou	 a	 companheira	 Nelcivânia	 sobre	 o	 retorno	 e	 embarque	 da	

intercambista	Margot,	 que	 segundo	 ela	 ocorreu	 normalmente.	 Foi	 informada	 que	 diante	 dos	 atentados	

ocorridos	na	França,	haveria	atraso	no	embarque,	mas	que	a	intercambista	disse	a	ela	que	estava	voltando	

para	seu	país	muito	tranquila,	feliz	e	que	sua	maior	alegria	era	retornar	para	sua	mãe.	A	chegada	da	nova	

intercambista,	 Stine,	 uma	 jovem	 dinamarquesa,	 de	 15	 anos,	 está	 prevista	 para	 o	 dia	 três	 de	 agosto	 e	 a	

companheira	 Nelcivânia	 está	 aguardando	 mais	 informações	 para	 saber	 onde	 a	 intercambiária	 irá	



desembarcar.	O	presidente	Eduardo	solicitou	ao	companheiro	Robson	que	marque	uma	reunião	antes	da	

chegada	 da	 nova	 intercambiária	 com	 a	 presença	 dele	 que	 é	 o	 nosso	 oficial	 de	 intercâmbio,	 com	 o	

companheiro	Vinícius	que	é	o	conselheiro	do	clube	para	o	intercâmbio,	com	as	três	famílias	que	irão	acolher	

a	intercambiária,	o	companheiro	Wagner,	a	companheira	Nelcivânia,	e	a	Rose	Garcia	Catarin	e	o	presidente	

Eduardo,	 para	 tratar	 sobre	 as	 regras	 do	 intercâmbio,	 seguro	 saúde	 e	 alinhamento	 das	 informações.	 O	

presidente	Eduardo	informou	ainda	que	participou	de	reunião	com	presidentes	dos	outros	clubes	de	Birigui	

para	 tratar	 sobre	 a	 elaboração	de	um	projeto	distrital	 relacionado	à	 energia	 fotovoltaica	que	deverá	 ser	

encaminhado	até	o	dia	dez	de	agosto	de	dois	mil	e	dezesseis,	e	que	os	presidentes	estão	discutindo	também	

sobre	a	elaboração	de	um	projeto	global	encabeçado	pelo	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	abril,	projeto	do	

banco	de	leite,	com	valor	do	subsídio	em	torno	de	cem	mil	reais,	que	será	iniciado	somente	após	o	projeto	

distrital.	Reforçou	ainda	que	o	clube	precisa	evoluir	em	relação	aos	novos	projetos,	buscando	e	analisando	

outras	opções	e	possibilidades,	que	o	Rotary	tem	recursos,	porém	aguarda	bons	projetos	para	disponibilizar	

esses	 recursos	 aos	 clubes.	Destacou	que	os	 projetos	 do	 nosso	 clube	 são	 de	 valores	muito	 inferiores	 aos	

projetos	dos	outros	clubes,	que	o	clube	continuará	ajudando	a	entidade	SOLAR	“Eunice	Weaver”,	conforme	

planejado	e	que	temos	os	grupos	formados	para	visitar	a	entidades,	conforme	o	Plano	Estratégico	da	gestão	

2016-2027,	 onde	 durante	 as	 visitas	 os	 companheiros	 deverão	 extrair	 as	 informações	 necessárias	 para	 a	

elaboração	de	projetos	ou	criar	projetos	alinhados	as	áreas	de	enfoque	do	Rotary.	Não	havendo	nada	mais	a	

tratar,	encerrou	a	reunião	as	vinte	e	uma	horas,	vinte	e	um	minutos,	solicitando	que	todos	em	pé	saudassem	

os	pavilhões.	Eu,	Wellinton	Luis	Wolber,	secretário,	lavrei,	nesta	data,	a	presente	ata	que	vai	por	mim	e	pelo	

presidente	assinada.	

	
	
	
	
	
______________________________																	 ____________________________	
Carlos	Eduardo	Sinhorini	 	 														Wellinton	Luis	Wolber	
Presidente	 														 	 																 Secretário	
	


