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

de	dois	mil	 e	dezesseis	 (10/11/2016),	 às	 vinte	horas	e	 vinte	e	 cinco	minutos,	na	 sede	do	 restaurante	Vó	

Maphalda,	 sito	 à	 Rua	 Saudades,	 setecentos	 e	 sessenta	 e	 quatro.	 Para	 essa	 reunião	 contamos	 com	 a	

presença	do	governador	do	Rotary,	distrito	4470,	Sr.	Hermes	de	Araújo	em	visita	oficial	ao	clube.	Estiveram	

presentes	 vinte	 e	 quatro	 pessoas,	 sendo	 dezesseis	 companheiros,	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	

Frigério,	 Fernando	 Oliveira	 Ferreira,	 Jaime	 Juliet,	 Larissa	 Caroline	 Fialho	 Rodrigues,	 Marcelo	 Yamane	

Tanaka,	Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	 Ferracini,	 Renato	 de	 Bianchi,	

Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 Robson	 Augusto	 Cotarelli,	 Sarkis	 Nakad	 Junior,	 Valdenir	 Brogin,	 Vinícius	

Andreotti,	 Wagner	 Dauberto	 Mastelaro	 e	 Welinton	 Luis	 Wolber,	 e	 oito	 visitantes,	 Elizabeth	 Campos	

Sinhorini	e	Pedro	Henrique	Campos	Sinhorini,	esposa	e	filho	do	presidente	Eduardo,	João	Pedro	Ferracini,	

filho	da	companheira	Nelcivânia,	Cristiane	Nomerowsky	Cotarelli,	esposa	do	companheiro	Robson,	 Ivana	

Gaeti	Barbosa	Nakad,	esposa	do	companheiro	Sarkis	Nakad,	Stine	Mai	Tollund	Kempel,	intercambiária	dois	

mil	 e	 dezesseis/dois	 mil	 e	 dezessete,	 Edileide	 Bodenhousen	 e	 Karsten	 Bodenhousen.	 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.	A	mesa	diretora	foi	composta	por	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	presidente	do	Rotary	Club	de	Birigui	–	

Cidade	Pérola,	Wellinton	Luis	Wolber,	primeiro	secretário	e	Sr.	Hermes	de	Araújo	Rodrigues,	governador	

do	distrito	4470	dois	mil	e	dezesseis/dois	mil	e	dezessete.	 	Em	seguida	o	presidente	Eduardo	agradeceu	a	

presença	de	 todos,	deu	as	boas-vindas	ao	governador	do	distrito	e	 informou	a	 todos	os	presentes	que	a	

reunião	ordinária	seria	transformada	em	assembleia	devido	a	visita	oficial	do	governador	ao	clube,	e	para	

que	 o	mesmo	 tivesse	mais	 tempo	 disponível	 para	 tratar	 de	 todos	 os	 assuntos	 previstos	 para	 a	 reunião.	

Tendo	em	vista	a	visita	oficial	do	Governador,	não	tivemos	nessa	reunião	a	leitura	da	mensagem	do	dia,	o	

Turno	da	Secretaria,	o	Turno	da	Tesouraria,	o	Turno	do	Companheirismo,	o	Turno	da	Instrução	Rotária,	o	

Turno	das	comissões	de	serviços,	o	Turno	dos	Inscritos	e	o	Turno	do	Momento	Feliz.		



Iniciada	a	assembleia	a	palavra	foi	dado	ao	governador	que	agradeceu	a	presença	de	todos	e	tratou	sobre	

os	seguintes	assuntos:	1-	Informou	que	a	visita	oficial	do	governador	seria	uma	reunião	técnica	e	que	todos	

os	assuntos	discutidos	na	 reunião	 serão	baseados	no	“Manual	de	procedimentos	do	Rotary”.	Aproveitou	

para	 recomendar	a	aquisição	da	versão	dois	mil	e	dezesseis	que	custa	oito	dólares	e	cinquenta	centavos	

(U$	8,50)	e	 informou	ainda	que	foi	preparado	pelo	Rotary	International	para	a	realização	dessas	reuniões	

com	os	clubes.	2	–	Relatou	sobre	sua	trajetória	no	Rotary,	iniciada	em	1997	no	Rotary	clube	de	Dourados,	

que	 a	 sua	 atuação	 profissional	 atual	 está	 ligada	 ao	 setor	 de	 cereais,	 comodites,	 relembrou	 sobre	 o	

governador	Olímpio,	falecido,	que	para	ele	é	uma	referência	para	sua	atuação	como	governador	do	distrito,	

uma	referência	para	ele.	3	–	 Informou	que	540	delegados	do	Rotary	se	reuniram	recentemente	no	Japão,	

que	 lá	 tem	 clubes	 com	mais	 de	 mil	 associados,	 que	 foi	 tratada	 uma	 proposta	 para	 a	 flexibilização	 das	

reuniões	dos	clubes	em	relação	as	datas	e	frequência,	que	mudanças	foram	aprovadas	e	inseridas	na	nova	

versão	do	Manual	de	procedimentos	do	Rotary	por	isso	a	importância	da	aquisição	e	leitura	do	mesmo.	4	–	

Informou	sobre	os	novos	valores	da	per-capta	que	será	de	U$30,00	dólares	por	companheiro	por	semestre,	

que	 a	 reunião	 também	 seria	 baseada	 no	 Estatuto	 da	 Associação	 de	 Rotarys	 clubs	 do	 distrito	 4470,	 e	

entregou	 ao	 clube	 duas	 cópias	 do	 documento	 e	 autorizou	 a	 cópia	 caso	 clube	 julgue	 necessário.	5	 –	 Em	

seguida	 efetuou	 a	 chamada	 e	 solicitou	 que	 cada	 companheiro	 se	 apresentasse	 informando	 seu	 nome,	

profissão	e	função	que	atualmente	desenvolve	no	clube.	6	–	Após	a	apresentação	de	cada	companheiro	o	

governador	 elogiou	 a	 postura	 dos	 companheiros	 durante	 a	 apresentação,	 elogiou	 o	 presidente	 Eduardo	

pela	elaboração	do	Plano	estratégico	e	agradeceu	pela	cópia	entregue	a	ele.	7	–	Na	sequência	o	governador	

verificou	 informações	 relativas	 ao	 clube:	 data	 de	 admissão	 do	 clube	 pelo	 Rotary	 International,	 se	 os	

companheiros	do	Conselho	Diretor	participaram	do	 treinamento	distrital	ministrado	em	Mirandópolis	ou	

Dourados,	os	nomes	dos	companheiros	que	são	presidentes	das	comissões.	Lembrou	que	os	clubes	foram	

informados	que	os	presidentes	eleitos,	antes	de	iniciar	sua	gestão	deverão	participar	do	treinamento	e	caso	

não	participasse	não	poderiam	assumir	a	presidência	do	clube,	conforme	as	regras	aprovadas	no	Manual	de	

procedimento	 do	 Rotary	 última	 versão	 e	 que	 para	 as	 próximas	 gestões	 será	 da	mesma	 forma.	 O	 clube	

deverá	 informar	para	o	governador	eleito	Sr.	Vlademir	Marangoni	Filho,	gestão	dois	mil	e	dezessete,	dois	

mil	e	dezoito,	os	dados	do	presidente	eleito	do	clube	que	assumirá	a	gestão	dois	mil	e	dezessete,	dois	mil	e	

dezoito,	 no	 caso	 o	 companheiro	 Vinícius,	 que	 o	 clube	 deverá	 informar	 ao	 governador	 eleito	 Sr.	Marcos	

Vinholi,	de	Campo	Grande	–	MS,	o	nome	do	presidente	eleito	para	a	gestão	dois	mil	e	dezoito,	dois	mil	e	

dezenove,	 no	 caso	 o	 companheiro	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 pois	 os	 treinamentos,	 PETS,	 já	 estão	

agendados	para	os	próximos	anos.	8	-	Verificou	se	o	clube	patrocina	algum	dos	programas	estruturados	do	

Rotary	(	a	-	Rotaract	Clube	destinado	a	jovens	18	a	30	anos;	b	-	Interact	Club,	destinado	a	jovens	de	doze	e	

dezoito	 anos,	 que	 necessita	 de	 acompanhamento	 obrigatório	 do	 clube;	 c	 -	 Programa	 de	 Intercâmbio	

destinado	a	jovens	que	estão	no	segundo	ano	do	ensino	médio	e	viajam	no	terceiro	ano;	d	–	RYLA,		voltado	

a	estudantes	do	ensino	médio	visando	oferecer	 instrução	sobre	vocação	profissional;	e	-	NRDC	Núcleo	de	

Desenvolvimento	 Comunitário,	 citou	 como	 exemplo	 o	 Rotary	 Club	 de	 Dourados	 que	 tem	 uma	 grupo	 de	



pessoas	 que	 costuram	 enxovais	 que	 são	 entregues	 à	 gestantes	 e	mantem	 uma	 sala	 de	 informática).	9	 -	

Verificou	 meta	 de	 crescimento	 do	 quadro	 associativo,	 taxa	 de	 frequência	 da	 reunião	 e	 meta	 para	

contribuição	para	contribuição	ao	distrito.	10	-	Verificou	as	entidades	assistidas	pelo	clube	e	 incentivou	a	

participação	do	clube	na	elaboração	de	projetos	distritais	e	globais,	se	colocou	à	disposição	para	a	ajuda	em	

conseguir	parceiros	internacionais	para	projetos	de	subsídio	global,	com	o	auxílio	do	companheiro	Gedson,	

do	Rotary	Club	de	Birigui,	por	ter	muito	conhecimento	nessa	área.	Ofereceu	ainda	o	apoio	do	governador	

Élcio	para	poder	falar	e	divulgar	sobre	o	projeto	empresa	cidadã.	11	–	Orientou	o	clube	sobre	o	uso	correto	

da	 logomarca	do	Rotary,	que	é	uma	marca	 registrada,	que	hoje	 temos	apenas	 sete	empresas	 licenciadas	

com	 direito	 para	 produzir	 produtos	 com	 a	marca	 do	 Rotary	 e	 que	 o	 clube	 deverá	 ter	 cuidado	 para	 não	

“piratear”	 o	 próprio	 Rotary.	 12–	 Convidou	 os	 companheiros	 para	 participarem	 da	 próxima	 Conferência	

Mundial	 que	 será	 realizada	 em	 Atlanta,	 na	 Geórgia,	 Estados	 Unidos,	 comemorando	 o	 centenário	 da	

Fundação	Rotaria	que	hoje	tem	1,2	bilhões	de	dólares	disponíveis	para	projetos.	Convidou	os	companheiros	

para	a	próxima	Conferência	Distrital	que	será	realizada	em	Dourados-MS,	próxima	a	Ponta	Porã,	inscrições	

no	valor	de	cento	e	setenta	reais.	Convidou	os	companheiros	para	prestigiarem	os	seminários	promovidos	

pelo	distrito	4470.	13	-	Cumprimentou	o	clube	por	estar	com	cem	por	cento	dos	companheiros	cadastrados	

no	 portal	 “My	 Rotary”,	 recomendou	 aos	 futuros	 presidentes	 e	 seus	 dirigentes	 que	 farão	 parte	 de	 sua	

gestão	 que	 realizem	 o	 cadastro	 das	 habilidades	 no	 “My	 Rotary”.	 Verificou	 se	 o	 clube	 participou	 da	

campanha	“Hepatite	zero”	e	informou	que	entregaria	ao	clube	um	kit	referente	à	campanha.	14	-	Verificou	

se	o	clube	possui	um	Regimento	 Interno	atualizado,	 foi	 informado	que	o	clube	possui	o	documento,	mas	

que	o	mesmo	precisa	ser	atualizado	e	que	este	não	precisa	ser	registrado	em	cartório.	Verificou	se	o	clube	

possui	o	Estatuto	atualizado,	foi	informado	que	o	clube	possui	o	documento,	mas	que	o	mesmo	precisa	ser	

atualizado	 e	 registrado	 em	 cartório.	 Verificou	 se	 o	 clube	 possui	 CNPJ,	 atualizado	 a	 cada	 ano	 para	 que	 o	

responsável	não	tenha	problema	com	a	receita	federal.	15	–	Em	seguida	o	governador	destacou	que	“está	

na	hora	do	clube	oferecer	ao	distrito	uma	liderança”,	para	o	cargo	de	governador.	Em	seguida	o	governador	

do	distrito	4470	entregou	ao	presidente	Eduardo	uma	plaqueta	com	“a	prova	quadrupla”	que	a	pedido	dele	

deverá	ser	colocada	ao	lado	do	sino	durante	as	reuniões	do	clube.	Na	sequência,	agradeceu	a	atenção	de	

todos,	 deu	 por	 encerrada	 a	 assembleia	 e	 devolveu	 a	 palavra	 ao	 presidente	 Eduardo	 que	 transformou	 a	

assembleia	 em	 reunião	 ordinária	 para	 que	 pudesse	 dar	 continuidade	 aos	 trabalhos.	 Pelo	 Turno	 da	

Presidência,	o	presidente	Eduardo	agradeceu	ao	governador	pela	presença	e	visita	ao	nosso	clube,	pelos	

esclarecimentos	e	palavras	proferidas	aos	companheiros	do	clube,	pela	prova	quadrupla	entregue	ao	clube.	

Agradeceu	a	presença	dos	companheiros	e	visitantes	destacando	que	a	união	dos	companheiros	do	clube	e	

dos	familiares	é	que	faz	com	que	o	clube	consiga	atingir	seus	objetivos	e	realizar	as	ações	planejadas.	Não	

havendo	nada	mais	a	tratar,	o	presidente	agradeceu	a	presença	de	todos	e	encerrou	a	reunião	as	vinte	e	

uma	horas	e	cinquenta	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	


