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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	Cidade	Pérola,	realizada	aos	quatorze	dias	do	Mês	de	

Setembro	de	dois	mil	e	dezesseis	(14/09/2016),	às	vinte	horas	e	trinta	e	cinco	minutos,	na	sede	do	

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

presentes	 dezoito	 pessoas,	 sendo	 quinze	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Fernando	

Oliveira	Ferreira,	Jaime	Julieti,	Larissa	Caroline	Fialho	Rodrigues,	Marcelo	Yamane	Tanaka,	Marco	

Antônio	Benatte	Fernandes,	Mauro	Célio	Mora,	Nelcivânia	Gomes	de	Freitas	Ferracini,	Renato	de	

Bianchi,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Sarkis	 Nakad	 Júnior,	 Sérgio	 Luiz	 Ferreira	 Lima,	 Valdenir	

Brogin,	Vinícius	Andreotti,	e	Wagner	Dauberto	Mastelaro	e	três	visitantes:	João	Pedro	Ferracini,	

filho	da	companheira	Nelcivânia,	Stine	Kempel,	nossa	intercâmbiária	dois	mil	e	dezesseis/dois	mil	e	

dezessete	e	Cristiane	Nomerowsky,	esposa	do	companheiro	Robson.	A	mesa	principal	foi	formada	

pelo	 Presidente	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 a	 segunda	 secretária	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	

Ferracini,	 e	 pelo	 Vice	 Presidente	Marco	Antônio	 Benatte	 Fernandes.	 O	 companheiro	Renato	 de	

Bianchi	 realizou	 a	 abertura	 da	 reunião	 do	 dia,	 convocando	 todos	 os	 presentes	 a	 tomarem	 seus	

lugares.	 Dada	 à	 palavra	 ao	 presidente,	 o	 mesmo	 convocou	 todos	 para	 saudarem	 a	 bandeira	

Nacional	e	demais	hasteada.	Pelo	Turno	do	Protocolo,	o	companheiro	Renato	de	Bianchi	 saudou	

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

pelo	companheiro	Valdenir	Brogin:	“Que	a	sabedoria	conquistada	no	passar	dos	anos	seja	apenas	

um	 incentivo	 para	 nossas	 futuras	 vitórias”.	 Não	 houve	 Turno	 da	 Secretaria	 e	 o	 Turno	 da	

Tesouraria.	 Pelo	 Turno	 do	 Companheirismo,	 o	 companheiro	 Renato	 informou	 que	 as	 datas	

comemorativas	da	semana	são:-	



Dia	14	–	Dia	do	Frevo	

														Aniversário	Sra.	Maria	(Mãe	Companheiro	Renato)	

													Dia	15	–	Dia	do	Cliente	

																										Aniversário	de	Dona	Neusa	Cardoso	Andreotti	(Mãe	Comp.	Vinícius)	

																									Aniversário	de	Dona	Nilde	Terezinha	Stábile	Sinhorini	(Mãe	Comp.	Eduardo)	

	 Dia	16	–	Aniversário	Rosa	(Filha	Companheiro	Wellinton)	

															Dia	17	–	Dia	Compreensão	Mundial	

																									Aniversário	Camile	(Esposa	Companheiro	Ricardo)	

													Dia	19	–	Dia	do	Teatro	

																									Aniversário	Maitê	Gomes	Andretti	(Filha	Companheiro	Vinícius)	

Dia	20	–	Dia	do	Funcionário	Municipal	

												Aniversário	Murilo	Gomes	Andreotti	(Filho	Companheiro	Vinícius)	

	 																							

Pelo	Turno	da	Instrução	Rotária	o	companheiro	Vinícius	falou	sobre	os,	Interact	Club	composto	por	
grupos	de	adolescentes	de	doze	a	dezoito	anos	e	patrocinado	por	um	Rotary	Clube	e	o	Objetivo	de	
ajudar	 a	 Sociedade.	 Pelo	 Turno	 das	 Comissões	 de	 Serviços,	 o	 Presidente	 Eduardo	 deu	 inicio	 a	
palavra	colocando	primeiramente	o	agradecimento	a	todos	os	companheiros,	a	todas	as	esposas,	a	
todos	os	voluntários	e	filhos	e	até	mesmo	os	que	não	puderam	comparecer	por	algum	motivo,	que	
totalizou	quarenta	pessoas	do	Rotary	num	trabalho	 sincronizado,	prazeroso	de	grande	dedicação	
de	todos	no	qual	resultou	no	grande	sucesso	que	foi	o	IX	Rotary	Grill.	Em	seguida	o	presidente	fez	
algumas	anotações	levando	em	conta	os	prós	e	contras	decorrentes	do	evento	para	que	possamos	
no	próximo,	não	cometermos	as	mesmas	falhas	e	assim	deixar	anotado	como	dica	para	o	comando	
do	 próximo	 presidente.	Primeiro:-	 Número	 da	 cartela,	 não	 se	 esquecer	 de	 imprimir	 também	 na	
área	 de	 destaque	 da	 cartela.	 Segundo:-	 Aumentar	 a	 quantidade	 de	 lugares,	 evitar	 tumulto	 de	
acomodações	na	hora	do	evento.	Terceiro:-	Divulgação	dos	patrocinadores,	melhorar	a	divulgação	
no	momento	 do	 evento.	Quarto:-	 Qualquer	 decisão	 que	 antecede	 o	 evento	 e	 durante	 o	 evento	
deverão	ser	tomadas	pelos	dois	presidentes,	o	do	Rotary	e	do	VCC.	Quinto:-	Produtos	de	sobra	no	
final	do	evento	serão	vendidos	pelo	mesmo	preço	de	compra.	Sexto:-	Limpeza	do	salão.	O	salão	fica	
praticamente	 limpo.	 Rever	 para	 próximo	 evento,	 devemos	 reunir	 todos	 para	 uma	 limpeza	 geral	
economizando	 assim	o	 valor	 da	 faxina.	 Depois	 de	 colocados	 esses	 pontos,	 o	 presidente	 Eduardo	
passou	 a	 palavra	 para	 que	 todos	 os	 companheiros	 colocassem	 suas	 sugestões.	 O	 companheiro	
Sérgio	 colocou	 que	 durante	 seu	 trabalho	 não	 houve	 consumo	 de	 bebidas	 de	 sua	 parte.	 O	
companheiro	Vinícius	colocou	que	precisa	haver	uma	transparência	maior	da	parte	das	voluntárias	



do	VCC	em	relação	aos	companheiros	(as)	do	Rotary.	O	companheiro	Sarkis	colocou	a	sugestão	que	
deve	 ser	 feita	 uma	 prestação	 de	 contas	 pelo	 VCC,	 onde	 o	 dinheiro	 está	 sendo	 aplicado.	 O	
companheiro	Valdenir	 sugeriu	melhora	na	arrumação	e	contagem	das	 fichas,	uma	melhoria	geral	
quanto	 à	 abertura	 dos	 caixas.	 O	 companheiro	 Robson	 sugeriu	melhora	 nas	 fichas,	 em	 seguida	 o	
companheiro	 Eduardo	 firmou	 já	 ter	 trazido	 a	 ideia	 das	 fichas	 da	 COEB	 por	 cores	 e	 valores.	 O	
companheiro	 Vinícius	 sugeriu	 destaque	 de	 maior	 visibilidade	 do	 local	 de	 venda	 das	 bebidas.	 O	
companheiro	Jaime	destaca	realmente	a	necessidade	de	uma	disponibilidade	maior	de	números	de	
mesas.	O	companheiro	Sarkis	faz	uma	nova	colocação	dizendo	que	haveria	a	necessidade	de	termos	
um	 segundo	 microfone	 em	 mãos	 para	 uma	 eventual	 necessidade	 de	 chamada.	 O	 companheiro	
Mauro	 sugere	 que	 haja	 um	 rotariano	 no	 gerenciamento	 na	 chegada	 dos	 convidados.	 O	
companheiro	 Vinícius	 sugere	 que	 haja	 jalecos	 coloridos	 de	 fácil	 identificação	 para	 auxiliar	 as	
pessoas	 que	 forem	 chegando.	 O	 companheiro	Marcos	 sugere	 que	montemos	 seiscentos	 lugares	
para	o	próximo	evento.	O	companheiro	Eduardo	sugere	que	para	disponibilizar	mais	lugares	para	as	
mesas,	devemos	colocar	os	brinquedos	do	lado	de	fora	do	salão.	O	companheiro	Sarkis	sugere	que	
façamos	mesas	com	bolachões	redondos	de	oito	 lugares,	e	coloca	também	outra	questão	e	deixa	
para	 ser	 discutida,	 que	 seria	 a	 possibilidade	 de	 pensarmos	 num	 outro	 lugar	 com	 ambiente	
climatizado.	 E	 o	 presidente	 ressalta	 que	 temos	 sempre	 que	 pensar	 em	 melhorar	 e	 que	 não	
podemos	 acomodar.	 O	 companheiro	 Vinícius	 coloca	 que	 os	 caixas	 realmente	 tem	 que	 ser	 dois	
caixas,	um	de	 cada	 lado	 com	 três	pessoas.	O	 companheiro	 Jaime	coloca	o	atraso	na	entrega	dos	
convites	 para	 venda.	O	 presidente	 Eduardo	 ressalta	 que	 o	 atraso	 se	 deu	 por	 conta	 do	 atraso	 na	
entrega	do	LOGOS	dos	patrocinadores	pelos	próprios	companheiros.	A	companheira	Nelcivânia	fez	
a	 colocação	 de	 que	 o	 nome	 Rotary	 durante	 o	 evento	 teria	 que	 ser	 mais	 divulgado,	 que	 lá	 tem	
inúmeras	pessoas	da	sociedade	que	acreditam	que	o	evento	é	promovido	apenas	pelo	VCC	por	falta	
de	divulgação	do	Rotary.	O	Companheiro	 Jaime	comenta	sobre	a	quantidade	excessiva	de	papéis	
sobre	as	mesas.	Vários	outros	companheiros	sugere	a	entrega	no	final	do	almoço.	O	companheiro	
Fernando	 sugere	 um	 pronunciamento	 do	 presidente	 em	 nome	 do	 Rotary	 durante	 o	 evento.	 O	
companheiro	 Marcos	 sugere	 que	 haja	 mais	 direcionamento	 de	 tarefa	 a	 ser	 decidido	 antes	 do	
evento,	e	cada	qual	fique	responsável	pela	sua	função.	O	presidente	Eduardo	coloca	que	as	funções	
foram	concluídas	 com	antecedência	mais	que	a	demanda	 foi	maior	que	o	esperado	 felizmente	e	
que	 na	 maioria	 das	 colocações	 não	 houve	 nenhum	 incidente.	 Finalizando	 ele	 coloca	 que	 foram	
vendidos	quinhentos	e	trinta	convites	e	que	entraram	quatrocentos	e	noventa	e	nove	pessoas,	que	
a	 receita	 bruta	 do	 Evento	 foi	 de	 quarenta	 e	 cinco	 mil,	 quatrocentos	 e	 dezenove	 reais,	 total	 de	
despesas	 dezesseis	 mil,	 cento	 e	 trinta	 e	 sete	 reais.	 O	 leilão	 que	 é	 de	 cem	 por	 cento	 do	 VCC	
arrecadou	oito	mil,	 seiscentos	e	cinquenta	e	dois	reais.	O	valor	repassado	ao	VCC	será	de	vinte	e	
nove	mil,	cento	e	quarenta	e	nove	reais	e	vinte	e	cinco	centavos,	que	depois	será	enviado	por	e-
mail	 para	 todos	 detalhadamente.	 Não	 houve	 Turno	 da	 Palavra	 dos	 Inscritos.	 	 Pelo	 Turno	 do	
Momento	Feliz,	o	companheiro	Renato	diz	estar	 feliz	por	dois	motivos,	um	deles	estará	de	 férias	
próxima	semana	e	outro	momento	que	é	aniversário	de	sua	mãe	e	queria	dedicar	esse	momento	a	
ela	e	por	poder	também	compartilhar	esse	momento	com	todos	os	companheiros.	Pelo	Turno	da	
Presidência	o	presidente	Eduardo	anuncia	o	novo	presidente	2018/2019,	o	 companheiro	Ricardo	
Siquinelli	Catarin.	O	presidente	coloca	que	esteve	em	reunião	na	prefeitura	com	o	Prefeito	Pedro	
Bernabé,	o	companheiro	Paulo	Livramento	do	RC	de	Birigui	XIX	de	Abril	e	o	companheiro	Wilson	



Flamarim	do	RC	de	Birigui,	 para	 falar	 do	RYLA,	 solicitar	 colchões	para	o	evento	e	duas	bolsas	de	
estudo	da	Fateb	para	os	que	melhor	se	desempenharem.		Por	fim,	às	dez	horas	e	onze	minutos,	o	
presidente	 agradeceu	 a	 presença	 dos	 companheiros	 e	 todos	 os	 convidados	 participantes,	 e	
encerrou	a	 reunião	e	pediu	a	 todos	que	em	pé	 saudassem	os	pavilhões	hasteados.	Eu	Nelcivânia	
Gomes	de	Freita	Ferracini,	segunda	secretária,	lavrei,	nesta	data,	a	presente	ata	que	vai	por	mim	e	
pelo	presidente	assinada.	

	
______________________________																__________________________________	
Carlos	Eduardo	Sinhorini															 	 	Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini	
Presidente	 																																																											Segunda	Secretária	
	 	 												


