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ATA nº 01 – Reunião do Conselho Diretor - Ano Rotário 2016/2017 

 

Reunião	do	Conselho	Diretor	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Pérola,	realizada	ao	primeiro	dia	do	

mês	de	agosto	de	dois	mil	e	dezesseis,	(01/08/2016),	às	dezoito	horas	e	quinze	minutos,	na	sede	do	

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

presentes	 os	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	

Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	Églison	Frigério,	Wagner	Dauberto	Mastelaro	e	Wellinton	

Luís	Wolber.	A	companheira	Nelcivânia,	protocolo	“ad	hoc”	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	protocolo,	a	companheira	

Nelcivânia	 saudou	 todos	 os	 presentes,	 anunciando	 em	 seguida	 à	 pauta	 da	 reunião	 do	 dia:	 1)	

Planejamento	das	ações	do	clube;	2)	Rotary	Grill;	3)	Campanha	dos	lacres	das	latinhas;	4)	Título	

Paul	 Harris;	 5)	 Caixa	 do	 clube;	 6)	 Alteração	 da	 assinatura	 da	 revista	 e	 flâmulas	 do	 clube.	 Na	

sequência,	 o	 Presidente	 Eduardo	 agradeceu	 a	 presença	 de	 todos	 e	 iniciou	 a	 reunião	 informando	

que	não	adianta	o	clube	iniciar	novas	ações	nesse	momento.	É	preciso	finalizar	as	antigas,	aquelas	

que	 foram	 definidas	 na	 gestão	 anterior	 e	 que	 ainda	 estão	 pendentes,	 e	 somente	 depois	 de	

finalizadas	darmos	início	a	novas	ações	do	clube.	Quanto	ao	evento	Rotary	Grill	dois	mil	e	dezesseis	

foi	 discutida	 a	 possibilidade	 de	 nos	 próximos	 anos	 o	 clube	 estabelecer	 um	 teto	 de	 valor	 a	 ser	

repassado	 ao	 VCC-	 Voluntários	 de	 Combate	 ao	 Câncer	 de	 Birigui,	 ou	 negociar	 para	 que	 uma	

porcentagem	maior	do	montante	arrecadado	no	evento	fique	para	o	clube,	como	um	mecanismo	

para	que	o	clube	possa	ter	uma	reserva	financeira,	porém	isso	poderia	ocorrer	somente	a	partir	da	

próxima	gestão,	pois,	esse	assunto	não	foi	discutido	com	os	representantes	do	VCC	para	o	evento	

desse	 ano.	 Foi	 destacada	 também	 a	 possibilidade	 de	 que	 essa	 porcentagem	 deveria	 estar	

relacionada	ao	desempenho	das	partes	no	que	se	refere	a	venda	de	convites,	patrocínios	e	doações	



de	alimentos.	Ficou	definido	que	o	clube	contribuirá	com	a	campanha	de	arrecadação	de	lacres	de	

alumínio,	pois	os	lacres	recolhidos	no	evento	Rotary	Grill	serão	destinados	ao	Rotary	Club	Birigui	e	

posteriormente	 trocados	 por	 cadeiras	 de	 rodas.	 Por	 solicitação	 do	 presidente	 Eduardo	 o	

companheiro	 Eglison,	 tesoureiro	 do	 clube,	 deverá	 fazer	 uma	 provisão	 de	 caixa	 para	 que	 o	 clube	

possa	bancar	nessa	gestão	um	 título	Paul	Harris,	 a	 ser	 concedido	a	um	dos	 companheiros(as)	do	

clube,	que	custará	mil	dólares	(U$1000,00),	porém	será	analisado	se	o	caixa	do	clube	comportará	

essa	despesa.	Em	seguida	o	companheiro	Eglison,	tesoureiro,	informou	a	todos	o	caixa	do	clube,	os	

valores	 recebidos	 referente	 aos	 patrocínios	 já	 recebidos	 do	 evento	 Rotary	 Grill,	 solicitou	 ao	

companheiro	Marcos	o	boleto	para	o	pagamento	da	assinatura	da	revista	Brasil	Rotário	e	informou	

que	irá	saldar	a	mensalidade	do	mês	anterior	do	escritório	de	contabilidade	que	ainda	não	foi	paga	

e	destacou	ainda	que	atualmente	o	clube	está	com	aproximadamente	vinte	 	e	sete	mensalidades	

que	 não	 foram	 quitadas	 pelos	 companheiros.	 O	 companheiro	 Wellinton,	 secretário,	 ficou	

responsável	 por	 atualizar	 o	 número	 de	 assinaturas	 da	 revista	 Brasil	 Rotário,	 tendo	 em	 vista	 a	

alteração	 do	 quadro	 associativo	 do	 clube	 com	 a	 posse	 da	 companheira	 Larissa	 e	 o	 companheiro	

Marcos,	vice-presidente,	fará	uma	cotação	para	a	confecção	de	novas	flamulas	para	o	clube	tendo	

em	vista	que	o	estoque	está	termindo.	O	presidente	Eduardo	para	finalizar	agradeceu	a	presença	

de	 todos	 os	 companheiros	 e	 por	 não	 haver	 nada	mais	 a	 tratar,	 encerrou	 a	 reunião	 às	 dezenove	

horas	 e	 vinte	 minutos	 solicitando	 que	 todos	 em	 pé	 saudassem	 os	 pavilhões.	 Eu,	Wellinton	 Luís	

Wolber,	secretário,	lavrei,	nesta	data,	a	presente	ata	assinada	por	mim	e	pelo	presidente	do	clube.	

	

	

	

	

______________________________																	 ____________________________	

Carlos	Eduardo	Sinhorini		 																	 Wellinton	Luis	Wolber	

Presidente	 														 	 																 Secretário	


