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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Pérola,	realizada	dia	oito	do	mês	de	fevereiro	

de	dois	mil	e	dezessete	(08/02/2017),	às	vinte	horas	e	trinta	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	doze	companheiros:	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Eglison	Frigério,	

Jaime	Juieti,	Marcelo	Yamane	Tanaka,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Mauro	Célio	Moura,	

Nerlcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	Ricardo	Siquinelli	Catarin,	Robson	Augusto	Cotarelli,	Sarkis	

Nakad	Júnior,	Sérgio	Luis	Ferreira	Lima,	Vinicius	Andreotti,	e	seis	visitantes:	Sandra	Sanches,	Stine	

Kempel,	 Gabriel	 Sinhorini,	 Elizabeth	 Campos	 Sinhorini,	 Cristiane	 Nomerowsky	 Cotarelli,	 Ivana	

Nakad.	 A	 mesa	 principal	 foi	 formada	 pelo	 Presidente	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 a	 segunda	

secretária	Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	e	pelo	Companheiro	Sérgio	Luis	Ferreira	Lima.	O	

companheiro	Ricardo	Siquinelli	Catarin	realizou	a	abertura	da	reunião	do	dia,	convocando	todos	os	

presentes	 a	 tomarem	 seus	 lugares.	 Dada	 à	 palavra	 ao	 presidente	 Eduardo,	 o	 mesmo	 convocou	

todos	para	saudarem	a	bandeira	Nacional	e	a	do	Rotary.	Pelo	Turno	do	Protocolo,	o	companheiro	

Ricardo	Siquinelli	Catarin	saudou	todos	os	presentes,	anunciando	em	seguida	à	pauta	da	reunião	do	

dia.	A	Mensagem	 do	 dia	 foi	 lida	 pelo	 companheiro	 Robson	 Augusto	 Cotarelli:	 “Muitas	 pessoas	

gastam	dinheiro	que	não	tem,	pra	comprar	coisas	que	não	precisam,	para	impressionar	pessoas	

que	 não	 gostam”.	 (Will	 Smith).	 Não	 houve	 Turno	 da	 Secretaria.	 Pelo	 Turno	 da	 Tesouraria	 o	

companheiro	 Eglison	 se	 colocou	 aberto	 aos	 recebimentos	 após	 a	 reunião	 e	 lembrou	 que	 temos	

compromissos	com	valores.			Turno	do	Companheirismo	o	Presidente	Eduardo	colocou	que	foram	



transcorridos	 39	 dias	 do	 ano	 de	 dois	 mil	 e	 dezessete	 que	 corresponde	 a	 10,68%.	 As	 datas	

comemorativas	citadas	da	semana	foram:	

	

Dia	11	–	Dia	do	Zelador,	Dia	Mundial	do	Enfermo,	Dia	do	Eclipse	 Lunar	2017,	Dia	Nossa	Senhora	

Lurdes;	

	

Dia	13	–	Dia	Mundial	do	Rádio;	

	

Dia	14	–	Dia	de	São	Valentim;	

	

Pelo	 Turno	 da	 Instrução	 Rotária	 o	 companheiro	 Vinícius	 a	 pedido	 do	 Governador	 em	 sua	 visita	

falou	sobre	frequência	de	associados	nas	reuniões	e	sua	importância,	(e-mail	detalhado	enviado	a	

todos).	 Pelo	 Turno	 das	 Comissões	 de	 Serviços	 o	 companheiro	 Marcelo	 Yamane	 colocou	 que	

acertou	com	o	Fabinho	proprietário	do	Bar	Barão	dia	 sete	de	maio	a	data	para	o	nosso	Segundo	

Comida	de	Boteco	e	que	o	 valor	 cobrado	por	pessoa	 será	o	mesmo	do	ano	anterior	 no	 valor	 de	

trinta	reais,	e	junto	com	todos	os	demais	companheiros	ficou	decido	que	teremos	música	ao	vivo	e	

que	 será	 divulgado	 no	 release.	 Pelo	Turno	 dos	 Inscritos	 a	 falar,	 a	 companheira	 Nelcivânia	 falou	

sobre	a	visita	ao	bebe	recém	nascido,	filho	do	nosso	companheiro	Marcelo	Ginez.	Não	houve	Turno	

do	Momento	Feliz.	Pelo	Turno	da	Presidência	o	presidente	Eduardo	pergunta	aos	 companheiros	

sobre	a	visita	as	instituições	e	cobra	a	apresentação	de	projetos,	e	em	específico	ao	companheiro	

Ricardo	Catarim	sobre	a	placa	a	ser	colocada	na	inauguração	do	Projeto	do	Abrigo	Vó	Tereza,	e	ele	

disse	que	está	cuidando	dos	detalhes	de	tamanho,	escrita,	logo	e	custo	com	o	Thiago	da	Top	Colors.	

Na	 sequência	 o	 assunto	 em	pauta	 foi	 sobre	 o	 atual	 Projeto	 de	 Intercâmbio	 do	 Clube,	 colocando	

assim	em	votação	para	decidir	se	haverá	ou	não	continuidade	do	Intercâmbio;	

1)	Corrigir	as	falhas	e	manter	o	projeto	como	sempre	foi,	recebendo	e	enviado	jovens;	

2)	Não	receber	e	nem	enviar	jovens.	

Dando	 continuidade	 a	 votação	 e	 apurando	 as	 cédulas	 por	 onze	 votos	 a	 um	 ficou	 decidido	 pela	

continuidade	 do	 Projeto	 do	 Intercâmbio.	 Outro	 assunto	 debatido	 como	 sugestão	 do	 presidente	

Eduardo	e	também	colocado	em	votação	junto	aos	companheiros	presentes	foi	sobre	as	reuniões	

colocando	 para	 escolha	 as	 seguintes	 sugestões:	 (Primeira	 Quarta	 Feira	 –	 Reunião	 do	 Conselho	

Diretor),	(Segunda	Quarta	Feira	–	Reunião	Ordinária),	(Terceira	Quarta	Feira	–	Reunião	Ordinária),	



(Quarta	quarta	feira	–	Reunião	Ordinária	c/jantar	pago	pelo	clube),	solicitando	os	votos	da	seguinte	

forma:	

1)-	 CONCORDO	 2)	 NÃO	 CONCORDO,	 	 e	 por	 onze	 votos	 a	 um,	 concordaram	 com	 essa	 nova	

configuração	apresentada.	Dando	andamento	aos	assuntos	o	presidente	Eduardo	coloca	as	datas	

dos	 Seminários	 de	 Treinamento	 de	 Novas	 Gestões	 e	 informa	 a	 data	 da	 apresentação	 da	 nossa	

Intercambista	 Stine	 Kempel	 para	 o	 dia	 quinze	 de	 fevereiro	 (15/02/2017)	 sobre	 seu	 país,	 a	

Dinamarca.		Nada	mais	havendo	a	tratar	o	presidente	Eduardo	agradeceu	a	presença	de	todos	e	em	

especial	a	presença	de	sua	esposa	Elizabeth,	encerrou	a	reunião	as	vinte	e	uma	horas	e	quarenta	e	

cinco	 minutos	 e	 solicitou	 que	 todos	 de	 pé	 saudassem	 o	 pavilhão	 nacional	 e	 o	 do	 Rotary.	 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	


