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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Pérola,	realizada	ao	terceiro	dia	do	mês	de	outubro	de	

dois	 mil	 e	 dezesseis	 (03/10/2016),	 às	 dezenove	 horas	 e	 trinta	 minutos,	 na	 sede	 do	 restaurante	 Vó	

Maphalda,	 sito	à	Rua	Saudades,	 setecentos	e	 sessenta	e	quatro.	Estiveram	presentes	 seis	 companheiros,	

Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Eglison	Frigério,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Ricardo	Siquinelli	Catarin,	

Wagner	 Dauberto	 Mastelaro	 e	Welinton	 Luis	 Wolber.	 	 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.	Pelo	protocolo,	o	

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

Caixa	 do	 clube;	 2)	 Intercâmbio;	 3)	 Compromissos	 assumidos	 na	 gestão	 anterior;	 4)	 RYLA	 2016.	 Na	

sequência,	o	presidente	Eduardo	 solicitou	que	o	 companheiro	Eglison,	 tesoureiro	do	 clube,	 apresentasse	

aos	 presentes	 os	 valores	 creditados	 e	 debitados	 na	 conta	 do	 clube.	 	 O	mesmo	 informou	 que	 os	 valores	

informados	estão	baseados	no	último	extrato	obtido	no	banco	referente	ao	dia	dez	do	mês	de	setembro.	

Descreveu	também	os	pagamentos	efetuados	aos	fornecedores	do	evento	Rotary	Grill	e	valores	recebidos	

referentes	 aos	 patrocínio	 e	 venda	 de	 convites	 e	 que	 nesse	mês	 foram	 arrecadados	 no	 “Momento	 Feliz”	

durante	 as	 reuniões	 ordinárias	 duzentos	 e	 setenta	 reais	 que	 será	 destinado	 a	 Fundação	 Rotária.	 O	

presidente	 Eduardo	 informou	 que	 pretende	 deixar	 um	 valor	 do	 caixa	 do	 clube	 reservado,	

aproximadamente	dez	mil	reais,	para	saldar	compromisso	referentes	aos	projetos	assumidos	com	os	outros	

clubes,	 “Projeto	 Fotovoltaico”	 e	 projeto	 da	 instituição	 “Solar	 Eunice	Weaver”.	O	 presidente	 solicitou	 um	

orçamento	separado	para	o	cumprimento	de	compromissos	assumidos	nas	gestões	anterior	do	clube	para	

a	 regularização	das	atas	anteriores,	aproximadamente	dois	mil	 reais,	compra	de	um	púlpito	e	compra	de	

bandeiras	cujos	valores	ainda	não	foram	cotados.	Informou	ainda	que	para	a	regularização	das	atas,	o	clube	

precisará	 registrar	 também	 o	 estatuto	 do	 clube.	 Ficou	 definido	 que	 os	 companheiros	Marcos	 e	 Vinícius	

cuidarão	da	elaboração	das	atas	anteriores.	No	que	se	refere	ao	Intercâmbio,	foi	discutido	o	procedimento	

para	resposta	aos	e-mails	recebidos	pelo	clube	às	pessoas	interessadas	no	intercâmbio.	Ficou	definido	que	



deverá	 ser	 criada	 uma	 resposta	 padrão	 para	 os	 jovens	 interessados	 em	 fazer	 intercâmbio,	 que	 nos	

procuram	através	do	site,	ou	e-mail.	Nessa	resposta	padrão	deverão	constar	os	e-mails	dos	outros	clubes	e	

o	e-mail	do	Chairman	do	Distrito,	o	Sr.	Marcos	Pompeu.	Atualmente	temos	apenas	uma	vaga	e	nosso	clube	

não	poderá	assumir	compromissos	com	outros	interessados	em	intercâmbio	que	não	seja	aluno	da	COEB,	

tendo	em	vista	a	parceria	firmada	com	a	escola.	O	presidente	informou	que	providenciará	a	confecção	do	

impresso	do	cheque	para	a	entrega	do	valor	arrecadado	no	evento	Rotary	Grill	ao	VCC	e	informou	também	

que	será	realizado	nos	dias	doze	e	treze	de	novembro,	em	Birigui,	na	escola	estadual	Prof.	Stélio	Machado	

Loureiro,	 	 o	 RYLA	 com	 a	 participação	 de	 aproximadamente	 120	 jovens	 indicados	 pelas	 escolas,	

intercambistas	 e	 ex-intercambistas,	 representando	 vinte	 e	 três	 clubes	 do	 distrito	 4470,	 visando	 o	

desenvolvimento	de	liderança	juvenil	e	desenvolvimento	de	habilidades	e	atitudes.	Disse	ainda	que	entrou	

em	 contato	 com	 o	 presidente	 do	 Rotary	 Club	 XIX	 de	 abril,	 Sr.	 Paulo	 Livramento,	 para	 alinhamento	 das	

informações	relativas	ao	evento,	para	saber	sobre	a	necessidades	de	arrecadação	de	alimentos	que	serão	

utilizados	para	a	refeição	dos	participantes	do	evento,	que	o	distrito	irá	contribuir	com	quatro	mil	reais,	e	

que	 ainda	 não	 está	 definido	 como	 os	 clubes	 cobrirão	 os	 custos	 restantes	 do	 evento.	 Para	 finalizar,	 o	

presidente	Eduardo	agradeceu	a	presença	de	todos	os	companheiros	e	por	não	haver	nada	mais	a	tratar,	

encerrou	a	reunião	às	vinte	horas	e	quarenta	e	cinco	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	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


