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

de	 dois	 mil	 e	 dezesseis	 (27/07/2016),	 às	 vinte	 horas	 e	 quarenta	 minutos,	 na	 sede	 do	 restaurante	 Vó	

Maphalda,	sito	à	Rua	Saudades,	setecentos	e	sessenta	e	quatro.	Estiveram	presentes	vinte	e	duas	pessoas,	

sendo	doze	companheiros:	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Eglison	Frigério,	Jaime	Juliet,	Larissa	Caroline	Fialho	

Rodrigues,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Nelcivânia	Gomes	de	Freitas	Ferracini,	Renato	de	Bianchi,	

Sarkis	Nakad	Junior,	Sérgio	Luiz	Ferreira	Lima,	Vinícius	Andreotti,	Wagner	Dauberto	Mastelaro	e	Welinton	

Luis	Wolber	e	dez	visitantes,	Matheus	Polato	Benate	Fernandes	e	Rosangela	Cassia	Polato,	filho	e	esposa	

do	 companheiro	 Marcos,	 	 Fernanda	 Giacomini	 de	 Oliveira	 Wolber	 esposa	 do	 companheiro	 Wellinton,	

Elistella	A.	 C.	 Frigério	 esposa	 do	 companheiro	 Eglison,	Rosicler	 C.	 Buzato	 Lima,	 esposa	 do	 companheiro	

Sérgio,	Ivana	Nakad	esposa	do	companheiro	Sarkis	Nakad,	Leandro	B.	Rodrigues,	esposo	da	companheira	

Larissa,	Fernanda	Garcia,	Juliana	Garcia	e	Rosemeire	Catarin,	nossa	intercambiária	dois	mil	e	dezesseis/dois	

mil	 e	 dezessete,	 sua	 irmã	 e	 sua	 mãe.	 	 O	 companheiro	 Renato	 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	presidente	eleito	dois	mil	e	dezessete/dois	mil	e	dezoito	Vinícius	Andreotti.	Pelo	turno	do	

Protocolo,	o	companheiro	Renato	saudou	todos	os	presentes,	anunciando	em	seguida	à	pauta	da	reunião	do	

dia.	A	mensagem	do	dia	 foi	 lida	pelo	companheiro	Sérgio:	“Tudo	tem	a	hora	certa	para	acontecer.	E,	na	

maioria	 das	 vezes,	 aquilo	 que	 você	mais	 deseja	 só	 vai	 acontecer	 quando	 você	menos	 esperar”	 (Autor	

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

informou	que	enviou	a	ata	anterior	no	e-mail	dos	companheiros	para	que	possam	fazer	a	leitura	e	sugerir	

alterações	se	necessário.	Informou	também	que	repassou	ao	tesoureiro	Eglison	um	boleto	e	um	informe	de	

rendimento	 financeiros	 da	 conta	 do	 clube,	 recebidos	 nessa	 semana.	 Pelo	 Turno	 da	 Tesouraria,	 o	

companheiro	Eglison	cumprimentou	todos	os	presentes	e	informou	que	divulgará	o	demonstrativo	financeiro	



do	clube	referente	às	mensalidades,	festiva,	valores	a	receber	e	a	saldar,	para	conhecimento	de	todos	os	

companheiros	 do	 clube.	 Informou	 ainda	 que	 o	 clube	 tem	 a	 receber	 um	 total	 de	 dois	 mil,	 oitocentos	 e	

cinquenta	e	nove	reais	(R$	2.859,00),	e	que	a	per-capta	de	vinte	e	cinco	dólares	a	ser	paga	nesse	semestre	

poderá	ser	quitada	em	três	parcelas,	sendo	a	primeira	de	nove	dólares	e	as	restante	de	oito	dólares.	Pelo	

Turno	do	Companheirismo,	o	companheiro	Renato	informou	que	já	transcorreram	duzentos	e	nove	dias	do	

ano	e	em	seguida	informou	as	seguintes	datas	comemorativas	da	semana:	

Dia	27	–	Dia	do	motociclista;	

Dia	28	–	Dia	do	agricultor;	

Dia	01	–	Dia	do	selo	e	aniversário	de	casamento	do	companheiro	Wagner	e	sua	esposa	Sandra.	

Pelo	Turno	da	 Instrução	Rotária,	o	 companheiro	Vinícius	 saudou	a	 todos	 e	 leu	um	 texto	 relacionado	ao	

quadro	associativo	dos	clubes	do	Rotary,	destacando	uma	nova	abordagem	para	novas	admissões,	recursos	

para	o	fortalecimento	e	como	traçar	estratégias	a	ampliação	do	quadro	associativo,	verificação	de	problemas	

no	clube	e	diversificação	do	perfil	do	clube	(Vide	anexo).	Pelo	Turno	das	comissões	de	serviços	o	assunto	

abordado	 foi	 o	 evento	 Rotary	 Grill.	 O	 presidente	 Eduardo	 parabenizou	 todos	 os	 companheiros	 pelo	

fechamento	dos	patrocínios	antes	do	prazo	e	 informou	que	precisamos	providenciar	todas	as	 logomarcas	

dos	patrocinadores	para	que	os	companheiros	Renato	e	Marcelo	possam	elaborar	o	leiaute	para	a	confecção	

do	convite	do	evento.	O	presidente	Eduardo	conversou	nessa	 semana	com	a	Si,	 representante	do	VCC	–	

Voluntários	de	combate	ao	câncer,	e	segundo	ela	está	 tudo	bem	encaminhado,	o	convite	será	vendido	a	

quarenta	reais	e	haverá	na	próxima	semana	outra	reunião	com	o	VCC	para	alinhamento	das	informações	e	

ações.	O	companheiro	Valdenir	está	verificando	o	orçamento	do	som	e	a	companheira	Nelcivânia	destacou	

durante	a	reunião	que	a	imagem	do	convite	nos	anos	anteriores	se	tornou	uma	identificação	visual	tradicional	

do	evento	Rotary	Grill.	O	companheiro	Sérgio	está	aguardando	o	contato	do	Sr.	Zé	Maria,	representante	do	

VCC,	para	a	verificação	da	entrada	e	saída	de	gás	GLP	no	local	do	evento.	O	presidente	Eduardo	pedirá	para	

o	companheiro	Marcelo	informar	aos	companheiros	quais	as	logomarcas	dos	patrocinadores	que	ainda	estão	

faltando	para	que	os	companheiros	possam	providenciar.	Quanto	às	visitas	as	entidades	para	a	elaboração	

de	futuros	projetos,	o	presidente	Eduardo	informou	que	já	temos	os	grupos	formados	e	a	lista	das	entidades	

no	Plano	estratégico	da	gestão	2016/2017,	que	esses	grupos	precisam	iniciar	as	visitas,	analisar	quais	são	as	

entidades	que	mais	necessitam	de	ajuda	e	que	prestam	bons	serviços	à	comunidade,	verificar	o	que	elas	

precisam	 para	 a	 elaboração	 de	 futuros	 projetos,	 e	 após	 esse	 levantamento,	 um	 companheiro	 do	 grupo	

apresentar	o	resultado	das	visitas	e	elaborar	projetos	para	futuras	ações.	O	companheiro	Marcos	informou	

que	tem	uma	lista	de	verificação	(check	list)	pré-elaborada	que	poderá	ajudar	os	companheiros	durante	as	

visitas	as	entidades,	disse	que	enviará	aos	companheiros	por	e-mail,	mas	que	essa	precisa	ser	aprimorada.	O	

presidente	Eduardo	estabeleceu	o	prazo	até	o	dia	 trinta	e	um	de	agosto	de	dois	mil	 e	dezesseis	para	os	



companheiros	do	clube	apresentem	sugestões	e	finalizem	essa	lista	de	verificação.	Pelo	Turno	dos	Inscritos	

a	companheira	Larissa	divulgou	o	projeto	“Riquezas	de	Birigui”,	que	será	realizado	em	parceria	com	o	SENAI	

de	 Birigui	 com	 intuito	 de	 valorizar	 os	 produtos	 produzidos	 pelas	 empresas	 de	 Birigui	 e	 para	 que	 os	

empresários	e	comunidade	conheçam	outros	seguimentos	de	mercado.	A	visitante	Fernanda	Garcia,	próxima	

intercambiária	do	clube	cumprimentou	a	todos,	agradeceu	por	conhecer	o	Rotary	á	dois	anos	atrás	e	pela	

oportunidade	de	 intercâmbio	oferecida	a	ela.	Relembrou	quando	o	companheiro	Wagner	foi	até	a	escola	

para	divulgação	do	intercâmbio,	que	se	sente	muito	feliz,	pois	faltam	apenas	vinte	e	seis	dias	para	ela	viajar	

para	a	França,	cidade	de	Conhaque,	que	ela	já	fez	os	primeiros	contatos	na	França,	e	que	criou	uma	página	

no	facebook,	“Meu	sonho	Francês”	(escrito	em	francês),	onde	irá	postar	fotos	e	vídeos.	O	presidente	Eduardo	

finalizou	o	turno	dos	inscritos	sorteando	uma	garrafa	de	vinho,	comemorando	a	finalização	dos	patrocínios	

do	evento	Rotary	Grill,	onde	a	ganhadora	foi	à	companheira	Nelcivânia	e	outro	vinho	que	será	entregue	ao	

companheiro	Marcelo	por	ter	conseguido	o	maior	número	de	patrocínios	(oito)	para	o	evento.	Pelo	Turno	

do	 Momento	 Feliz,	 o	 companheiro	 Marcos	 realizou	 sua	 contribuição	 à	 Fundação	 Rotária	 por	 todos	 os	

companheiros	terem	se	empenhado	para	o	fechamento	dos	patrocínios	no	prazo	estabelecido.	Pelo	Turno	

da	Presidência,	o	presidente	Eduardo	informou	que	o	companheiro	Robson	marcou	para	o	próximo	sábado,	

às	dezesseis	horas,	na	sede	do	clube,	a	reunião	com	as	famílias	que	irão	receber	a	nova	intercambiária,	Stine,	

e	os	responsáveis	pelo	projeto	de	intercâmbio	do	clube.	Informou	ainda	que	participou	da	reunião	com	os	

outros	clubes	sobre	o	fechamento	das	contas	da	festiva	e	confirmou	que	a	primeira	reunião	do	Conselho	

Diretor	da	gestão	atual	ficou	marcada	para	a	próxima	segunda	feira,	primeiro	de	agosto,	às	dezoito	horas	na	

sede	do	clube.	O	presidente	destacou	que	convidou	o	companheiro	José	Luiz	Baioco	para	a	apresentação	de	

uma	palestra	aos	companheiros	do	clube,	agendada	para	o	dia	dez	de	agosto	de	dois	mil	e	dezesseis,	onde	

abordará	o	tema	“Fundação	Rotária”.	Solicitou	ao	companheiro	Sarkis,	responsável	pelo	desenvolvimento	

do	quadro	associativo	do	clube,	DQA,	uma	apresentação	abordando	o	tema	“Desenvolvimento	do	Quadro	

Associativo”,	tendo	em	vista	que	a	área	de	enfoque	do	Rotary	no	mês	de	agosto	está	voltado	a	esse	tema.	

Confirmou	 para	 a	 reunião	 do	 dia	 dezessete	 de	 agosto	 de	 dois	 mil	 e	 dezesseis	 a	 apresentação	 do	

intercambiário	dois	mil	e	quinze/dois	mil	e	dezesseis	Pedro	Henrique	Campos	Sinhorini,	filho	do	presidente	

que	 retornou	 recentemente	 do	 intercâmbio	 realizado	 nos	 Estados	 Unidos.	 Solicitou	 ainda	 que	 todos	 os	

companheiros	entreguem	a	última	folha	do	Plano	Estratégico,	assinada,	ao	secretário	Wellinton	para	arquivo.	

O	presidente	Eduardo	detalhou	os	custos	para	a	confecção	do	Planejamento	Estratégico,	entre	papéis,	toner	

e	capas	totalizaram	dois	reais	e	setenta	e	sete	centavos,	(R$	2,77)	por	exemplar,	esse	custo	foi	assumido	pelo	

presidente,	e	pediu	a	gentileza	para	quem	puder	nas	próximas	reuniões	que	façam	um	momento	feliz	de	pelo	

menos	cinco	reais	como	forma	de	reverter	o	valor	gasto.	Em	seguida	convidou	os	companheiros	Renato	e	

Sérgio	para	receberem	os	certificados	de	padrinhos	rotários	por	terem	contribuído	com	a	indicação	de	novos	

associados	do	clube,	seus	respectivos	afilhados	Larissa	e	Valdenir	empossados	recentemente.	Não	havendo	

nada	mais	a	tratar,	agradeceu	a	presença	de	todos	e	encerrou	a	reunião	as	vinte	e	uma	horas	e	trinta	e	dois	



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	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


