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

de	dois	mil	e	dezesseis	(03/08/2016),	às	vinte	horas	e	vinte	minutos,	na	sede	do	restaurante	Vó	Maphalda,	

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

quinze	companheiros,	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Eglison	Frigério,	Fernando	Oliveira	Ferreira,	Jaime	Juliet,	

Larissa	 Caroline	 Fialho	 Rodrigues,	 Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	 Mauro	 Célio	 Mora,	 Renato	 de	 Bianchi,	

Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 Sarkis	 Nakad	 Junior,	 Sérgio	 Luiz	 Ferreira	 Lima,	 Valdenir	 Brogin,	 Vinícius	

Andreotti,	Wagner	Dauberto	Mastelaro	e	Welinton	Luis	Wolber	e		dois		visitantes,	Ivana	Nakad	esposa	do	

companheiro	 Sarkis	Nakad	 Junior	 e	Marcelo	Gines,	 convidado	do	 companheiro	Marcelo.	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	pelo	companheiro	Sarkis	Nakad	Junior.	Pelo	

turno	do	Protocolo,	o	companheiro	Ricardo	saudou	todos	os	presentes,	anunciando	em	seguida	à	pauta	da	

reunião	do	dia.	A	mensagem	do	dia	 foi	 lida	pelo	companheiro	Valdenir:	“Que	a	grandeza	do	senhor	nos	

revista	de	forças,	que	a	nossa	fé	nele	nos	encoraje	e	que	esta	tão	doce	esperança	em	nós	nos	conduza	em	

toda	e	qualquer	decisão”	(Cecília	Sfalsin).	Pelo	Turno	da	Secretaria,	o	companheiro	secretário	Wellinton,	

saudou	 todos	 os	 presentes	 e	 informou	 que	 enviou	 a	 ata	 anterior	 no	 e-mail	 dos	 companheiros	 para	 que	

possam	fazer	a	leitura	e	sugerir	alterações	se	necessário.	Pelo	Turno	da	Tesouraria,	o	companheiro	Eglison	

cumprimentou	 todos	 os	 presentes	 e	 informou	 que	 está	 recebendo	 as	 mensalidades	 do	 clube	 e	

opcionalmente	 os	 cinco	 reais	 para	 a	 contribuição	 à	 Fundação	 Rotária,	 referente	 a	 impressão	 do	 Plano	

Estratégico,	 conforme	 sugerido	 pelo	 presidente	 Eduardo	 na	 reunião	 anterior.	 Pelo	 Turno	 do	

Companheirismo,	o	companheiro	Renato	informou	que	já	transcorreram	duzentos	e	dezesseis	dias	do	ano	

e	em	seguida	as	seguintes	datas	comemorativas	da	semana:	

Dia	03	–	Dia	do	capoeirista;	



Dia	04	–	Aniversário	da	companheira	Larissa;	

Dia	05	–	Dia	Nacional	da	saúde;	

Dia	06	–	Dia	Interamericano	do	Escotista	e	Dia	nacional	dos	profissionais	de	educação;	

Dia	07	–	Dia	estadual	da	Lei	“Maria	da	Penha”;	

Dia	08-		Dia	do	Pároco;	

Dia	09	-	Dia	Internacional	dos	Povos	indígenas.	

	

Pelo	Turno	da	Instrução	Rotária,	o	companheiro	Vinícius	saudou	a	todos	e	efetuou	a	leitura	da	mensagem	

do	 presidente	 do	 Rotary	 International,	 John	 Germ,	 impressa	 na	 Revista	 Brasil	 Rotário,	 página	 5,	 com	 o	

tema:	 “Só	 você	pode	 fortalecer	 o	 seu	 clube”	 (texto	 em	anexo).	Pelo	 Turno	das	 comissões	de	 serviços	 o	

assunto	abordado	 foi	o	evento	Rotary	Grill.	O	presidente	Eduardo	 informou	que	 foi	 realizada	nessa	data	

uma	 nova	 reunião	 com	 a	 representante	 do	 VCC	 –	 Voluntários	 de	 Combate	 ao	 Câncer,	 que	 enviará	 o	

checklist	atualizado	aos	companheiros	por	e-mail,	e	que	nas	próximas	reuniões	serão	definidas	as	funções	

de	 cada	 companheiro	 no	 evento.	 O	 presidente	 irá	 solicitar	 ao	 companheiro	 Marcelo	 um	 leiaute	 com	 a	

indicação	 de	 onde	 ficarão	 os	 quiosques	 dos	 patrocinadores	 e	 quais	 as	 medidas	 desses	 quiosques.	 Foi	

aprovado	 o	 leiaute	 do	 convite,	 o	 presidente	 agradeceu	 aos	 companheiros	 Marcelo	 e	 Renato	 pela	

elaboração	 do	 convite	 e	 solicitou	 que	 os	 companheiros	 verificassem	 os	 logotipos	 dos	 patrocinadores.	 A	

princípio	estava	previsto	a	impressão	de	500	convites,	mas	esse	número	será	ampliado	para	600	tendo	em	

vista	o	 aumento	dos	 custos	do	evento.	Companheiro	 Sérgio	 vai	 checar	 a	 capacidade	máxima	de	pessoas	

permitida	para	o	salão.	Foi	necessário	ajustar	a	quantidade	de	patrocinadores	ao	 leiaute	do	convite,	mas	

este	já	foi	finalizado.	O	VCC	conseguiu	uma	banda	para	tocar	gratuitamente	no	evento,	porém	eles	não	têm	

o	som.	Os	companheiros	Valdenir	e	Marcelo	irão	fazer	as	cotações	para	a	contratação	do	som.	Quanto	as	

visitas	 as	 entidades,	 ficou	 definido	 que	 até	 o	 dia	 trinta	 e	 um	 de	 agosto	 cada	 grupo	 deverá	 escolher	 as	

entidades	a	serem	visitadas	e	os	grupos	poderão	utilizar	o	formulário	enviado	por	e-mail	pelo	companheiro	

Marcos.	O	Presidente	Eduardo	participou	da	reunião	do	Rotary	Club	Birigui	e	ficou	sabendo	da	campanha	

dos	lacres	de	alumínio	das	latinhas	promovida	pelo	clube	onde	cada	cento	e	cinquenta	garrafas	cheias	de	

lacres	de	alumínio	são	trocadas	por	uma	cadeira	de	roda	que	posteriormente	é	doada	à	comunidade,	ficou	

decidido	que	serão	recolhidos	os	lacres	no	evento	Rotary	Grill	2016	e	este	serão	entregues	ao	Rotary	Club	

de	 Birigui	 para	 contribuição	 à	 campanha.	 Pelo	 Turno	 dos	 Inscritos	 o	 companheiro	 Sérgio	 relatou	 que	

durante	 o	 atendimento	 a	 uma	 ocorrência	 de	 incêndio,	 no	 trajeto	 perdeu	 a	 carteira	 e	 o	 celular	 que	

posteriormente	 foram	 recuperados	 após	 uma	 pessoa	 ter	 ligado	 para	 ele	 para	 informar	 que	 havia	

encontrado	 e	 precisava	 devolvê-los.	 Pelo	 Turno	 do	 Momento	 Feliz,	 o	 companheiro	 Sérgio,	 fez	 sua	

contribuição	à	 Fundação	Rotária	 informando	estar	 feliz	pelo	 fato	anteriormente	 relatado	e	por	ainda	 ter	

confiança	 no	 ser	 humano	 de	 bem.	 Pelo	 Turno	 da	 Presidência,	 o	 presidente	 Eduardo	 informou	 que	 a	

reunião	com	as	famílias	que	acolherão	a	Stine,	intercambiária	dois	mil	e	dezesseis/dois	mil	e	dezessete,	não	



ocorreu	 na	 data	 prevista,	 mas	 que	 será	 marcada	 uma	 nova	 data.	 Informou	 também	 que	 o	 clube	 foi	

convidado	para	participar,	 juntamente	com	os	outros	Rotarys	clubes	de	Birigui,	de	uma	quermesse	que	o	

Rotary	 Club	 XIX	 de	 abril	 pretende	 promover.	 Solicitou	 ao	 companheiro	 Fernando	 uma	 pesquisa	 sobre	 o	

Interact	e	Rotaract	para	que	possa	ser	apresentada	na	primeira	semana	de	setembro	aos	companheiros	do	

clube.	Solicitou	ao	companheiro	Marcelo	inserir	as	fotos	dos	certificados	dos	companheiros	padrinhos	que	

fizeram	 a	 indicação	 de	 novos	 companheiros	 para	 o	 clube.	 Solicitou	 a	 presença	 dos	 companheiros	 na	

próxima	reunião	onde	teremos	a	palestra	do	Governador	Distrital	dois	mil	e	quatro/dois	ml	e	cinco,	 José	

Luiz	 Baioco	 que	 abordará	 os	 temas:	 Fundação	 rotária,	 contribuições	 ao	 Rotary,	 projetos	 e	 subsídios	

distritais	 e	 subsídios	 globais.	 Informou	que	o	Rotary	Club	de	Birigui	 apresentará	um	projeto	distrital	 que	

visa	beneficiar	a	Entidade	Abrigo	Vó	Tereza,	um	projeto	de	energia	 fotovoltaica	em	 torno	de	quarenta	e	

oito	mil	 reais	 (R$	48.000,00),	pretendem	ainda	reduzir	esse	valor	para	trinta	e	cinco	mil	 (R$	35.000,00)	e	

que	o	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	abril	apresentará	o	projeto	do	banco	de	leite,	em	torno	de	cem	mil	reais	

(R$	100.000,00),	visando	o	subsídio	global.	O	Rotary	Club	de	Birigui	 -	Cidade	Pérola	apresentou	o	projeto	

para	ajudar	a	instituição	SOLAR	Eunice	Weaver	em	torno	de	três	mil	e	quinhentos	reais	(R$	3.500,	00)	e	foi	

sugerido	que	esse	projeto	fosse	realizado	em	paralelo	pelos	clubes	tendo	em	vista	o	baixo	valor,	para	que	

os	 outros	 projetos	 de	maior	 valor	 tenham	maiores	 chances	 de	 serem	 aprovados.	 O	 presidente	 Eduardo	

reforçou	 ainda	 que	 o	 clube	 precisa	 se	 dedicar	 a	 elaboração	 de	 projetos	 para	 serem	 apresentados	 e	

discutidos	junto	aos	outros	clubes	e	enviados	ao	distrito	com	o	objetivo	de	obter	os	subsídios.	Dessa	forma,	

o	 clube	 teria	 a	 possibilidade	 de	 realizar	 projetos	 de	maior	 valor	 e	 não	 dependeria	 apenas	 dos	 recursos	

arrecadados	nos	eventos	realizados	pelo	clube.	Não	havendo	nada	mais	a	tratar,	o	presidente	agradeceu	a	

presença	de	todos	e	encerrou	a	reunião	as	vinte	e	uma	horas,	vinte	e	quinze	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	
	
	
	


