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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	Cidade	Pérola,	realizada	aos	vinte	e	um	dias	do	Mês	de	

Setembro	 de	 dois	 mil	 e	 dezesseis	 (21/09/2016),	 às	 vinte	 horas	 e	 trinta	 minutos,	 na	 sede	 do	

restaurante	 Vó	 Maphalda,	 sito	 à	 Rua	 Saudades,	 setecentos	 e	 sessenta	 e	 quatro.	 Estiveram	

presentes	 quinze	 pessoas,	 sendo	 doze	 companheiros:	Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	

Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	 Fernando	 Oliveira	 Ferreira,	 Jaime	 Juieti,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	

Fernandes,	Sarkis	Nakad	 Júnior,	Ricardo	Siquinelli	Catarin,	Marcelo	Ginez,	Nelcivânia	Gomes	de	

Freitas	Ferracini,	Robson	Augusto	Cottarelli	e	Wagner	Dauberto	Mastelaro	e	três	visitantes:	João	

Pedro	Ferracini,	filho	da	companheira	Nelcivânia,	Stine	Kempel,	Trine	Jepsen,	nossa	intercambiária	

dois	 mil	 e	 dezesseis/dois	 mil	 e	 dezessete	 e	 sua	 amiga	 também	 intercambiária	 e	 Cristiane	

Nomerowsky	esposa	do	companheiro	Robson.	A	mesa	principal	foi	formada	pelo	presidente	Carlos	

Eduardo	Sinhorini,	a	segunda	secretária	Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	e	pelo	companheiro	

Marcelo	Ginez.	 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	 demais	 hasteada.	 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	Marcelo	Ginez,	

“Se	você	não	puder	fazer	grandes	coisas	faça	pequenas	coisas	em	grande	estilo	(Napoleão	Rill)”.	

Não	tivemos	os	Turnos	da	Secretaria,	Tesouraria,	Companheirismo	e	Turno	da	Instrução	Rotária.	

Antes	 de	 dar	 início	 ao	 Turno	 das	 Comissões	 e	 Serviços	 o	 presidente	 ressalta	 a	 importância	 que	

quem	ocupa	 cargo	 administrativo	no	Clube	 e	 que	 se	 ausentará	 da	 reunião,	 deve	 comunicar	 essa	



falta	 com	 antecedência	 e	 deixando	 seu	 Turno	 a	 cargo	 de	 outro	 companheiro.	 Foi	 sugerido	 pelo	

companheiro	Robson	que	seja	 colocado	no	grupo	do	Wattsapp	essa	 informação	para	 todos.	Pelo	

Turno	das	Comissões	de	Serviços,	o	presidente	Eduardo	deu	 inicio	a	palavra	voltando	ao	assunto	

do	Rotary	Grill	relembrando	os	tópicos	citados	na	reunião	anterior	como	melhoria	para	o	próximo	

evento:-	número	para	destaque	no	convite;	aumentar	a	quantidade	de	mesas;	melhor	divulgação	

dos	patrocinadores;	qualquer	decisão	 ser	 tomada	 será	 feita	pelos	dois	presidentes	Rotary	e	VCC;	

sobra	de	alimentos,	bebidas	e	outros	serão	vendidos	pelo	mesmo	valor	de	compra;	limpar	o	salão	

no	final	do	evento	e	reverter	o	custo	da	faxina	em	água	para	os	voluntários;	orientar	voluntários	as	

funções	que	 irão	exercer	para	que	não	haja	desconfiança	de	ambas	as	partes,	principalmente	no	

que	diz	respeito	à	caixa;	pedir	ao	VCC	uma	explanação	em	reunião	de	como	o	dinheiro	do	trabalho	

é	empregado	para	fortalecer	a	parceria;	evitar	cobranças	por	parte	do	VCC	em	relação	às	funções	

dos	 voluntários	 do	 Rotary;	 organizar	 de	 melhor	 maneira	 as	 fichas	 do	 caixa;	 providenciar	 novas	

fichas;	a	companheira	Larissa	ofereceu	carrinhos	para	venda	das	bebidas;	quando	for	organizar	as	

mesas,	não	agrupar,	deixar	 isso	por	conta	dos	convidados	conforme	necessidade;	 levar	microfone	

do	clube	para	comunicação	de	emergência;	brinquedos	somente	com	a	presença	de	monitores	e	

montados	 do	 lado	 de	 fora	 do	 salão;	 voluntários	 deverão	 ser	 identificados	 de	 forma	 diferente,	

(jalecos	 coloridos	 ou	 outra	 camiseta);	 melhor	 identificação	 do	 local	 de	 venda	 das	 bebidas,	

possibilidade	de	um	local	com	ar	condicionado;	diminuir	brindes;	aumentar	a	quantidade	de	água;	

aumentar	a	quantidade	de	sorvetes;	manter	dois	caixas	com	três	pessoas	cada;	criar	uma	tesouraria	

central	 para	 controle	 de	 pagamento	 e	 recebimento;	 agilizar	 as	 logos	 na	 venda	 do	 patrocínio;	

divulgar	mais	o	nome	do	Rotary	durante	o	evento,	deixando	claro	que	é	uma	parceria,	criar	vídeo	

para	divulgar	o	Rotary.	O	Presidente	citou	que	a	quantidade	de	pessoas	que	se	serviram	da	comida	

foi	 de	 quinhentos	 e	 noventa	 pessoas.	Quanto	 ao	 resultado	 ele	 cita	 sobre	 as	 doações	 que	 o	 VCC	

conseguiu.	Diante	disso	foi	alterado	o	percentual	de	trinta	por	cento	para	trinta	e	cinco	por	cento	

para	o	Rotary	e	sessenta	e	cinco	por	cento	para	o	VCC	com	a	concordância	da	presidente	do	VCC.	O	

valor	 final	 a	 ser	 repassado	 será	de	 vinte	e	 sete	mil,	 seiscentos	e	oitenta	e	 cinco	 reais.	Depois	da	

conferência	 final	 será	 marcada	 a	 data	 da	 entrega	 do	 cheque	 simbólico.	 Para	 o	 próximo	 ano	 de	

acordo	 com	 as	 doações	 voltaremos	 a	 conversar	 sobre	 a	 divisão	 do	 percentual.	 O	 Companheiro	

Sarkis	 pede	 a	 palavra	 e	 sugere	 para	 o	 próximo	 evento	 colocarmos	 as	 mesas	 juntas	 em	 grande	

quantidade,	 e	 volta	 a	 falar	 sobre	 o	 ambiente	 climatizado,	 citando	 o	 Sinbi	 e	 o	 Pérola	 Clube.	 O	

companheiro	Robson	faz	a	colocação	de	que	o	Arley	achou	que	a	quantidade	de	porcos	para	esse	

evento	 foi	 pouco.	 O	 companheiro	 Jaime	 toma	 a	 palavra	 fazendo	 a	 colocação	 de	 que	 todos	 os	



voluntários	e	companheiros	deveriam	pagar	o	convite.	O	companheiro	Wagner	faz	uma	colocação	

de	 que	 nosso	 evento	 talvez	 não	 comporte	 muita	 sofisticação	 como	 ar	 condicionado	 sendo	

tradicional	 e	 tão	 bem	 sucedido	 da	maneira	 que	 é.	 E	 assim	 deu	 –	 se	 por	 encerrado	 o	 Turno	 das	

Comissões	de	Serviços.	Pelo	Turno	dos	Inscritos	a	falar	o	companheiro	Marcelo	Ginez	sugere	para	o	

próximo	 evento	 a	 reciclagem	 das	 embalagens,	 fazendo	 uma	 separação	 seletiva.	 O	 companheiro	

Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes	 coloca	 que	 o	 Clube	 recebeu	 um	 e-mail	 de	 Renata	Mestriner	

Ambequi	de	Maringá	–	Parque	do	 Ingá,	que	visitou	o	projeto	Solar	no	Rotary	 Ideas,	 gostou,	 teve	

interesse	 e	 o	 Marcos	 respondeu	 por	 e-mail	 a	 solicitação	 das	 informações	 no	 intuito	 de	 uma	

parceria,	 e	 que	 o	 Clube	 recebeu	 outros	 e-mails	 dos	 Estados	 Unidos	 e	 Rio	 de	 Janeiro	 também	 e	

colocou	 a	 importância	 do	 Rotary	 Ideas	 estar	 sempre	 atualizado.	 Colocou	 que	 todos	 os	

companheiros	mantenham	seus	dados	atualizados	no	site	para	que	o	Clube	continue	pontuando.	O	

companheiro	 Fernando	Oliveira	 Ferreira	 faz	 uma	 apresentação	 sobre	 o	 Interact,	 colocando	 que:-	

Interact	Significa	Ação	 Internacional.	 	 Fundado	em	mil,	novecentos	e	 sessenta	e	dois,	por	vinte	e	

três	 alunos	 de	 um	 colégio	 da	 Flórida	 pelo	 Rotary	 Internacional,	 sendo	 essa	 uma	 maneira	

encontrada	 de	 incentivar	 os	 jovens	 com	 idade	 de	 doze	 a	 dezoito	 anos	 a	 servir	 e	 se	 engajar	 na	

sociedade.	Tem	como	 línguas	oficiais	o	 inglês,	 francês,	espanhol,	português,	 japonês	e	o	alemão.	

Existe	 Interact	 Clubs	 em	cento	 e	 trinta	 e	 cinco	países	 e	 são	 ao	 todo	 trezentos	 e	 vinte	 e	 seis	mil,	

cento	e	oitenta	e	 seis	 interactianos,	distribuídos	em	quatorze	mil,	 cento	e	oitenta	e	dois	 Interact	

Clubs.	 No	 Brasil	 existem	 setecentos	 e	 oitenta	 e	 sete	 Interact	 Clubs	 e	 dezoito	 mil,	 cento	 e	 um	

Interactianos	 em	 trinta	 e	 oito	 distritos.	 Cargos	 no	 Interact	 Club:-	 PRESIDENTE,	 VICE-PRESIDENTE,	

SECRETÁRIO,	TESOUREIRO,	PROTOCOLO.	Deve	se	realizar	no	máximo	duas	reuniões	por	mês	com	a	

presença	de	um	conselheiro	rotariano	e	serem	realizados	dois	projetos	anuais,	sendo	um	deles	de	

cunho	 internacional.	 A	 intenção	 do	 Interact	 Club	 é	 desenvolver	 amigos	 em	 clubes	 locais	 e	

internacionais.	 É	 parte	 fundamental	 do	 Interact	 Club	 os	 projetos	 e	 a	 prestação	 de	 serviços	 à	

sociedade	bem	como:-	desenvolver	qualidades	de	liderança	e	integridade	pessoal;	prestar	auxílio	e	

respeito	ao	próximo;	compreender	o	valor	da	responsabilidade	individual	e	dedicação	ao	trabalho;	

promover	 a	 compreensão	 e	 a	 boa	 vontade	 internacional;	 assim	 conclui	 o	 nosso	 companheiro.	O	

presidente	Eduardo	pede	que	ele	vá	fundo	no	que	seria	necessário	para	a	criação	do	Interact,	trazer	

isso	 para	 o	 Club	 para	 que	 possamos	 amadurecer	 a	 ideia.	 	 Dando	 continuidade	 ao	 Turno	 dos	

inscritos	o	convidado	João	Pedro	Ferracini,	filho	da	companheira	Nelcivânia	disse	que	seu	Aplication	

foi	aprovado.	Que	o	próximo	passo	agora	é	a	prova	em	Três	Lagoas	no	próximo	final	de	semana.	O	

companheiro	 Sarkis	 faz	 uma	 colocação	 que	 a	 dez	 ou	 quinze	 anos	 atrás,	 filhos	 de	 rotarianos	 não	



podiam	 fazer	 intercâmbio.	 Assim	 como	 também	 não	 era	 permitido	 presença	 de	 mulheres	 em	

Rotary.	Não	houve	Turno	do	Momento	Feliz.	Pelo	Turno	da	Presidência	o	presidente	Eduardo	diz	

que	esteve	numa	reunião	no	Rotary	Clube	de	Birigui	XIX	de	Abril	sobre	a	organização	do	RYLA	e	fez	

uma	breve	prévia	referente	aos	custos	e	roteiro	do	evento	a	ser	realizado	nos	dias	doze	e	treze	de	

novembro	deste	ano	com	previsão	prevista	de	cento	e	vinte	jovens.	Por	fim,	as	vinte	e	uma	horas	e	

quarenta	minutos,	 o	 presidente	 Eduardo	 agradeceu	 a	 presença	 dos	 companheiros	 e	 convidados	

participantes,	encerrou	a	reunião	e	pediu	a	todos	que	em	pé	saudassem	os	pavilhões	hasteados.	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	FreitaFerracini	
Presidente	 																																																							Segunda	Secretária	
	 	 	


