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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Pérola,	realizada	ao	trigésimo	dia	do	mês	de	novembro	

de	 dois	mil	 e	 dezesseis	 (30/11/2016),	 às	 vinte	 horas	 e	 trinta	 e	 dois	minutos,	 na	 sede	 do	 restaurante	Vó	

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

sendo	doze	companheiros:	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Edileide	Bodenhausen,	Eglison	Frigério,	Jaime	Julieti,	

Larissa	Caroline	Fialho	Rodrigues,	Marcelo	Yamane	Tanaka,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Renato	

de	 Bianchi,	 Sarkis	 Nakad	 Junior,	 Sérgio	 Luiz	 Ferreira	 Lima,	 Valdenir	 Brogin,	 Vinicius	 Andreotti	 e	 cinco	

visitantes,	 Elizabeth	 Campos	 Sinhorini,	 Pedro	 Henrique	 Campos	 Sinhorini,	 Gabriel	 Henrique	 Campos	

Sinhorini,	esposa	e	filhos	do	companheiro	Eduardo,	Igor	Colombo	Frigério,	filho	do	companheiro	Eglison	e	

Karsten	 Bodenhausen,	 marido	 da	 companheira	 Edileide.	 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,	 Larissa,	

secretária	 ‘ad	 hoc’	 e	 pelo	 companheiro	 Eglison,	 tesoureiro.	 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	 Valdenir:	 ““Quando	 a	 sua	 ajuda	 aos	 semelhantes	 é	 fruto	 de	 motivação	 e	

preocupação	sinceras,	isso	lhe	traz	sorte,	amigos,	alegrias	e	sucesso.	“Se	você	desrespeita	os	direitos	dos	

outros	e	descuida-se	do	bem-estar	alheio,	acabará	imensamente	solitário.”	(Dalai	Lama).		Pelo	Turno	da	

Secretaria,	a	companheira	Larissa	saudou	a	todos	os	presentes,	e	não	havendo	recados	desejou	uma	ótima	

reunião	 e	 companheirismo	 a	 todos	 os	 presentes.	 	 Pelo	 Turno	 da	 Tesouraria,	 o	 companheiro	 Eglison	

lembrou	 aos	 companheiros	 dos	 pagamentos	 referentes	 às	mensalidades	 do	mês	 de	 outubro,	 bem	 como	

aquelas	em	atraso.	Pelo	Turno	do	Companheirismo,	o	companheiro	Renato	 informou	as	 seguintes	datas	

comemorativas	da	semana:		

Dia	01	=	Dia	Internacional	da	luta	contra	a	AIDS;	



Dia	02	=	Dia	Nacional	das	Relações	Públicas;	

Dia	03	=	Dia	Internacional	do	Portador	de	Deficiência;	

Dia	04	=	Dia	do	Orientador	Educacional,	Aniversário	da		Juliana	Barbosa	Nakad	(filha	do	comp.	Sarkis	e	da	

Ivana);	

Dia	05	=		Aniversário	do	Sr.	José	Campos	Filho	–	Sogro	do	comp.	Carlos	Eduardo		

Pelo	Turno	da	 Instrução	Rotária,	o	companheiro	Vinicius	 teve	um	pequeno	atraso	e	não	pôde	 realiza-la.	

Pelo	 Turno	das	 comissões	de	 serviços	 o	 assunto	 abordado	 foi	 à	 visita	 às	 entidades,	 o	 presidente	 Carlos	

Eduardo	 questionou	 como	 estava	 o	 andamento	 das	 visitas.	 O	 companheiro	 Marcos	 informou	 que	 a	

companheira	Larissa	faria	a	visita	à	SAPIC	e	que	ele	já	possuía	o	cadastro.	O	companheiro	Jaime	disse	que	

seu	grupo	já	havia	realizado	as	visitas	às	entidades:	Bombeiro	Mirim,	Vó	Tereza	e	ADEFIBI.	Nesse	momento	

o	 presidente	 Carlos	 Eduardo	 explicou	 brevemente	 como	 havia	 sido	 feita	 a	 divisão	 em	 grupos	 de	

companheiros	 para	 cada	 entidade,	 segundo	 seu	 planejamento.	Pelo	 Turno	 dos	 Inscritos,	não	 houveram	

companheiros	 que	 desejassem	 falar.	 Pelo	 Turno	 do	 Momento	 Feliz,	 a	 companheira	 Larissa	 fez	 sua	

contribuição	 por	 ter	 sido	 convidada	 a	 batizar	 seu	 primeiro	 sobrinho,	 Benício,	 que	 tem	 seu	 nascimento	

previsto	para	maio	de	dois	mil	e	dezessete.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	presidente	Eduardo	comentou	a	

respeito	da	última	 reunião	do	Conselho	Diretor,	 a	 respeito	do	Ryla	 e	 sobre	 a	 festiva	 com	o	Governador.	

Sobre	 os	 gastos	 com	 o	 Ryla,	 informou	 que	 o	 companheiro	 Eglison,	 na	 sua	 função	 de	 tesoureiro	 faria	 o	

levantamento	dos	custos.	O	presidente	informou	que	houve	o	interesse	de	dezessete	jovens	participantes	

do	RYLA	no	INTERACTI,	conforme	informado	pelo	companheiro	Sr.	Paulo	Livramento,	do	RC	de	Birigui	XIX	

de	Abril	e	disse	também	que	o	Rotary	Club	de	Birigui	não	tem	interesse	em	dar	prosseguimento	ao	projeto.	

O	 companheiro	Marcos	 comentou	 que	 para	 o	 bom	 funcionamento	 do	 Interact	 seria	 interessante	 firmar	

parcerias	com	escolas,	pois	a	faixa	etária	era	de	doze	a	dezoito	anos,	e	que	o	comprometimento	de	todos	

os	 companheiros	 se	 faz	 necessário	 para	 a	 realização	 do	 projeto,	 uma	 vez	 que	 os	 jovens	 necessitam	 de	

monitoramento	constante.	O	companheiro	Marcelo,	ao	fazer	o	uso	da	palavra	disse	que	não	acreditava	ser	

o	 momento	 do	 nosso	 clube	 tomar	 frente	 de	 um	 projeto	 assim,	 o	 que	 foi	 acordado	 pelos	 demais	

companheiros	presentes.	O	presidente	Eduardo	retomou	a	palavra	relatando	que	o	companheiro	Fiorin	do	

Rotary	Club	Birigui	havia	feito	o	repasse	dos	custos	relacionados	à	Festiva	com	o	governador	nos	seguintes	

termos:	oitenta	e	oito	presentes,	 sendo	vinte	e	quatro	convidados	e	 sessenta	e	quatro	pagantes.	 	 Sendo	

assim,	o	rateio	para	cada	clube	ficou	estabelecido	pelo	total	das	despesas	gerais:	Buffet,	dois	mil,	cento	e	

sessenta	 reais	 e	 cinquenta	 e	 um	 centavos;	 garçom,	 duzentos	 e	 setenta	 reais;	 segurança,	 cem	 reais;	

decoração,	duzentos	e	sessenta	e	cinco	reais	e	aluguel	do	salão	de	novecentos	reais.	Que	resultou	em	um	

montante	de	três	mil,	seiscentos	e	noventa	e	cinco	reais	e	cinquenta	e	um	centavos.	O	Valor	gerado	pela	

venda	 de	 convites	 foi	 o	 de	 dois	 mil	 duzentos	 e	 quarenta	 reais,	 portanto	 ficou	 um	 déficit	 de	 mil	



quatrocentos	e	cinquenta	e	cinco	reais	e	cinquenta	e	um	centavos	a	serem	divididos	entre	os	três	clubes,	

ou	seja,	quatrocentos	e	oitenta	e	cinco	reais	e	dezessete	centavos	para	cada.	Nada	mais	havendo	a	tratar,	o	

presidente	 Eduardo	 encerrou	 a	 reunião	 às	 vinte	 e	 uma	 horas	 e	 quarenta	 e	 nove	 minutos.	 Eu,	 Larissa,	

secretária	“ad	hoc”,	lavrei,	nesta	data,	a	presente	ata	que	vai	por	mim	e	pelo	presidente	assinada.	

	
	
	
	
	
______________________________													___________________________	
Carlos	Eduardo	Sinhorini	 	 												Larissa	Caroline	Fialho	Rodrigues	
Presidente	 														 	 																 Secretário	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 


