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ATA	nº	011	–	Reunião	Ordinária	-	Ano	Rotário	2016/2017	

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

setembro	 de	 dois	 mil	 e	 dezesseis	 (28/09/2016),	 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	

dezessete	 pessoas,	 sendo	quartorze	 companheiros,	Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Fernando	

Oliveira	 Ferreira,	 Jaime	 Juliet,	 Larissa	 Caroline	 Fialho	 Rodrigues,	 Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	 Marcos	

Antônio	Benatte	Fernandes,	Mauro	Célio	Mora,	Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	Ricardo	Siquinelli	

Catarin,	Robson	Augusto	Cotarelli,	Sarkis	Nakad	Junior,	Sérgio	Luiz	Ferreira	Lima	e	Welinton	Luis	Wolber,	

e	 três	 visitantes,	Cristiane	Nomerowsky	 Cotarelli,	esposa	 do	 companheiro	 Robson,	 Ivana	Gaeti	 Barbosa	

Nakad,	esposa	do	companheiro	Sarkis,	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	 pela	

companheira	 Larissa.	 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	pela	companheira	Larissa:	

“se	 seu	 tempo	 é	 limitado,	 então	 não	 o	 desperdice	 vivendo	 a	 vida	 de	 outra	 pessoa”	 (Steve	 Jobs).	Pelo	

Turno	da	Secretaria,	o	companheiro	secretário	Wellinton,	saudou	todos	os	presentes	e	efetuou	a	leitura	de	

dois	convites	recebidos	da	Câmara	Municipal	de	Birigui.	Pelo	Turno	da	Tesouraria,	o	companheiro	Eglison	

cumprimentou	 todos	 os	 presentes	 e	 informou	 que	 está	 recebendo	 os	 valores	 referentes	 aos	 convites	 e	

patrocínios	 do	 evento	 Rotary	 Grill	 e	 as	 mensalidades.	 Pelo	 Turno	 do	 Companheirismo,	 o	 companheiro	

Fernando	informou	as	datas	comemorativas	da	semana:	

Dia	29	–	Dia	do	anunciante;	

Dia	30	–	Dia	da	secretária;	

Dia	1	–	Dia	do	vendedor	e	Dia	do	idoso;	



Dia	3–	Dia	mundial	do	dentista;	

Dia	4	–	Dia	do	poeta,	Dia	da	natureza	e	Dia	do	cão.	

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

enviado	pelo	companheiro	Vinícius	referente	aos	requisitos	de	frequência	de	sócios	dos	clubes	do	Rotary	

destacando	que	as	reuniões	semanais	têm	o	objetivo	de	fomentar	o	companheirismo	nos	clubes	(Texto	em	

anexo).	Pelo	Turno	das	comissões	de	serviços	o	presidente	Eduardo	abordou	entre	os	assuntos	o	evento	

Rotary	Grill.	Informou	que	entrou	em	contato	com	a	“Si”,	representante	do	VCC	–	Voluntários	de	Combate	

ao	Câncer	de	Birigui,	para	verificar	os	recebimentos	dos	convites	e	patrocínios	referentes	ao	evento,	para	

que	o	clube	possa	finalizar	o	balanço	financeiro,	elaborar	o	cheque	e	repassar	o	valor	arrecadado	ao	VCC.	O	

Presidente	consultou	os	companheiros	sobre	as	visitas	às	entidades,	verificou	se	as	visitas	foram	iniciadas,	

solicitou	que	os	grupos	iniciassem	o	trabalho.	Informou	que	a	palestra	que	teríamos	hoje	será	reagendada	

para	uma	outra	data	devido	a	outros	compromissos	da	palestrante.	A	companheira	Vânia	relatou	sobre	o	

encontro	 que	 participou	 onde	 seu	 filho	 João	 Pedro	 participou	 da	 avaliação	 para	 a	 participação	 no	

intercâmbio	 do	 Rotary	 destacando	 que	 as	 famílias	 foram	 muito	 bem	 acolhidas,	 muitas	 dúvidas	 foram	

esclarecidas,	 e	 que	os	 responsáveis	 pelo	 intercâmbio	no	distrito	passaram	muita	 segurança	 às	 famílias	 e	

que	irá	aguardar	o	resultado	da	avaliação.	Pelo	Turno	dos	Inscritos,	o	companheiro	Wellinton	informou	a	

todos	sobre	o	evento	Mundo	SENAI	que	será	promovido	pelo	SENAI	de	Birigui	nos	dias	vinte	e	oito	e	vinte	e	

nove	 de	 setembro.	 Informou	 ainda	 sobre	 processo	 seletivo	 para	 os	 cursos	 de	 aprendizagem	 industrial,	

abertos	e	gratuitos	à	comunidade.	O	companheiro	Marcos	relatou	que	participou	da	inauguração	do	novo	

Pronto	 socorro	 municipal	 e	 também	 da	 inauguração	 do	 “Centro	 Dia	 Idoso”	 que	 atenderá	 os	 idosos	 no	

período	da	manhã	e	da	 tarde,	que	este	é	o	único	no	estado	de	São	Paulo,	e	que	esse	é	considerado	um	

ganho	 para	 a	 cidade.	 Informou	 também	que	 recebeu	 uma	 correspondência	 do	 distrito	 incumbindo-o	 de	

homenagear	 o	 companheiro	 Mauro	 pela	 indicação	 do	 companheiro	 Wellinton	 que	 foi	 empossado	 em	

março	 de	 2015.	 O	 companheiro	 Sarkis,	 que	 também	 estava	 presente	 na	 inauguração	 do	 novo	 pronto	

socorro	municipal,	parabenizou	os	companheiros	que	compareceram	na	inauguração	do	pronto	socorro	e	

tratou	sobre	a	confraternização	que	será	realizada	amanhã.	O	companheiro	Mauro	destacou	a	importância	

de	os	 companheiros	do	clube	comparecerem	no	velório	do	Sr.	Aristides,	 falecido	nessa	data,	pois	um	de	

seus	 filhos	 conhecido	 como	 “Clebinho”	 foi	 companheiro	 do	 clube.	 Pelo	Turno	 do	Momento	 Feliz,	nessa	

data	o	não	houve	contribuição	à	Fundação	Rotária.	O	companheiro	Eglison	apresentou	uma	recuperação,	

realizada	através	de	um	e-club	do	Rotary,	referente	a	sua	falta	no	dia	quatorze	de	setembro.	Pelo	Turno	da	

Presidência,	 o	 presidente	 Eduardo	 o	 tratou	 sobre	 o	 RYLA	 informando	 que	 a	 equipe	 vai	 tentar	 buscar	

doações	de	alimentos	em	patrocinadores	para	reduzir	os	custos	do	evento	e	que	o	governador	do	distrito	

autorizou	o	repasse	de	quatro	mil	reais	para	a	realização	do	evento.	Lembrou	ainda	que	a	próxima	reunião	

do	 Conselho	 Diretor	 será	 na	 próxima	 segunda	 feira	 e	 agradeceu	 a	 todos	 os	 companheiros	 que	

representaram	o	clube	nas	inaugurações	do	Pronto	socorro	municipal	e	“Centro	Dia	Idoso“.	Não	havendo	



nada	mais	a	tratar,	encerrou	a	reunião	as	vinte	e	uma	horas	e	quarenta	minutos	solicitando	que	todos	em	

pé	 saudassem	a	 Bandeira	Nacional	 e	 a	 do	Rotary.	 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	–	Instrução	Rotária	
	

"Frequência.	

Requisitos	de	Freqüência	-	Todos	os	sócios	de	Rotary	Clubs	são	responsáveis	por	cumprir	uma	freqüência	
mínima."	

Propósito	da	frequência	-	As	reuniões	semanais	têm	o	objetivo	de	fomentar	o	companheirismo	no	clube.	Ao	
participar	 delas,	 os	 rotários	 têm	 a	 oportunidade	 de	 travar	 novas	 amizades	 e	 consolidar	 antigas.	 Esses	
encontros	possibilitam	também	que	todos	se	mantenham	atualizados	sobre	eventos	do	clube,	distrito	e	RI.	

Crédito	 de	 freqüência	 -	 Os	 Estatutos	 Prescritos	 para	 o	 Rotary	 Club	 determinam	 que	 todo	 sócio	 deve	
obedecer	 aos	 seguintes	 requisitos	 de	 freqüência:	 –Em	 cada	 semestre	 do	 ano	 rotário,	 comparecer,	 ou	
recuperar	falta,	a	pelo	menos	60%	das	reuniões	semanais.	–Em	cada	semestre	do	ano	rotário,	comparecer	
a	pelo	menos	30%	das	reuniões	semanais	do	seu	próprio	clube.	–Não	faltar,	ou	deixar	de	recuperar	falta,	a	
mais	de	quatro	reuniões	consecutivas.	

Registro	de	frequência	-	O	sócio	tem	que	participar	de	pelo	menos	60%	da	reunião	para	ter	sua	presença	
registrada.	Por	exemplo:	Nu	ma	reunião	de	60	minutos,	ele	deve	estar	presente	pelo	menos	36	minutos.	15	
min	30	min	45	min	

Freqüência	no	próprio	clube	 -	O	sócio	deve	participar	de	pelo	menos	30%	das	 reuniões	 semanais	de	 seu	
próprio	clube,	em	cada	semestre	rotário.	Por	exemplo:	Se	o	clube	ralizar	26	reuniões	num	semestre,	o	sócio	
deve	comparecer	a	pelo	menos	8	delas.	

Recuperação	de	 falta	 -	 Se	o	 sócio	não	puder	comparecer	a	uma	reunião	de	clube,	há	várias	maneiras	de	
receber	o	crédito	de	freqüência.	O	Art.	VIII,	Seção	1,	dos	Estatutos	Prescritos	para	o	Rotary	Club	refere:	–
Participar	 de	 reunião	 semanal	 noutro	 clube	 –Participar	 de	 reunião	 de	 Rotaract	 Club,	 Interact	 Club	 ou	
Núcleos	 Rotary	 de	 Desenvolvimento	 Comunitário	 –Participar	 de	 certos	 eventos	 do	 RI	 ou	 do	 distrito	 –
Participar	de	evento	patrocinado	pelo	clube	–Participar	de	reunião	de	comissão	ou	do	conselho	diretor	do	
clube,	desde	que	por	este	autorizado	

Crédito	de	recuperação	de	falta	-	Para	receber	crédito	de	recuperação	de	falta,	o	sócio	deve	comparecer	às	
reuniões	ou	eventos	permitidos,	no	prazo	de	14	dias	antes	ou	depois	da	reunião	ordinária	à	qual	faltou.	

Reuniões	 em	 outros	 clubes	 -	 O	 sócio	 pode	 recuperar	 falta	 em	 qualquer	 clube	 do	 mundo.	 Este	 sistema	
permite	 que:	 Conheça	 um	 novo	 grupo	 de	 rotários.	 Observe	 como	 outros	 clubes	 funcionam	 Compartilhe	
informações	sobre	o	seu	clube	Estabeleça	contatos	internacionais	para	futuros	projetos	de	clube	

Encontrando	outros	Rotary	Clubs	-	Para	localizar	um	clube	onde	recuperar	a	falta,	o	sócio	deve	utilizar	o	link	
localizar	 clubes	 no	 site	 do	 RI,	 ou	 o	 Official	 Directory.	 (O	 secretário	 de	 clube	 possui	 uma	 cópia	 deste	
diretório.)	 localizar	 clubes	O	 secretário	 do	 clube	 onde	 a	 falta	 é	 recuperada	 deve	 fornecer	 uma	 carta	 ou	
documento	 comprovando	 a	 comparência	 do	 sócio	 à	 reunião,	 para	 que	 este	 receba	 o	 crédito	 de	
recuperação	de	falta.	

Rotaract,	 Interact	ou	NRDC	 -	Recuperar	 falta	 em	uma	 reunião	de	Rotaract	Club,	 Interact	Club	ou	Núcleo	
Rotary	 de	Desenvolvimento	 Comunitário	 possibilita	 que	 o	 sócio	 conheça	melhor	 esses	 programas	 do	 RI.	
Para	 localizar	esses	clubes	na	 região,	deve-se	contatar:	–Líderes	de	Rotary	Club	–Presidente	da	comissão	
distrital	 do	 Rotaract	 –Presidente	 da	 comissão	 distrital	 do	 Interact	 –Presidente	 da	 comissão	 distrital	 de	
NRDC	



Eventos	do	RI	ou	do	distrito	 -	O	sócio	pode	recuperar	 falta	ao	participar	de	um	dos	seguintes	eventos:	–
Conferência	 distrital	 –Assembléia	 distrital	 –Reunião	 de	 comissão	 distrital	 (a	 pedido	 do	 governador)	 –
Reunião	de	comissão	do	RI	–Convenção	do	RI	–Instituto	Rotary	zonal	

Eventos	patrocinados	pelo	clube	-	A	participação	nos	seguintes	eventos	do	clube	pode	ser	considerada	para	
recuperação	de	 faltas:	–Projeto	do	clube	de	prestação	de	serviços	–Evento	comunitário	patrocinado	pelo	
clube	–Outros	eventos	ou	reuniões	do	clube,	desde	que	autorizado	pelo	conselho	diretor	O	secretário	do	
clube	possui	informações	sobre	os	eventos	válidos	para	recuperação	de	faltas.	

Reuniões	de	conselho	ou	comissões	-	Do	mesmo	modo	que	o	sócio	pode	obter	crédito	de	freqüência	por	
participar	 de	 comissões	 do	 RI	 ou	 do	 distrito,	 pode	 também	 recuperar	 falta	 ao	 ocupar	 um	 cargo	 em	
comissão	do	clube	ou	no	conselho	director,	desde	que	por	este	autorizado.	

Faltas	 justificadas	 -	 Algumas	 faltas	 podem	 ser	 justificadas	 se:	 –As	 circunstâncias	 e	 razões	 da	 não	
comparência	se	enquadrarem	nas	normas	do	conselho	diretor	do	clube	e	forem	por	ele	aceites.	–A	soma	da	
idade	do	sócio	e	de	anos	que	é	rotário	for	maior	ou	igual	a	85.	Neste	caso,	a	freqüência	pode	passar	a	não	
ser	obrigatória,	desde	que	solicitado	por	escrito	ao	secretário	do	clube.	Obs.:	Crédito	de	freqüência	não	é	
aprovado	para	faltas	justificadas	

Baixa	 do	 sócio	 -	 A	 exclusão	 do	 sócio	 pode	 ser	 requerida	 se:	 –Em	 cada	 semestre,	 não	 comparecer,	 ou	
recuperar	 falta,	a	no	mínimo	60%	das	 reuniões	 semanais.	–Deixar	de	comparecer	a	pelo	menos	30%	das	
reuniões	semanais	de	seu	próprio	clube	em	cada	semestre.	–Não	comparecer,	e	não	recuperar	falta,	a	mais	
de	quatro	reuniões	consecutivas.	

Recursos	 Os	 seguintes	 recursos	 estão	 disponíveis	 no	 site	 do	 RI	 na	 Internet	
(www.rotary.org):www.rotary.org	Manual	de	Procedimento	Rotary	E-Learning	Center	

Fonte:	http://slideplayer.com.br/slide/394040/	

	
	
	
	


