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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Pérola,	realizada	ao	vigésimo	segundo	dia	do	mês	de	

fevereiro	de	dois	mil	e	dezessete	(22/02/2017),	às	vinte	horas	e	trinta	e	cinco	minutos,	na	sede	do	restaurante	

Vó	Maphalda,	sito	à	Rua	Saudades,	setecentos	e	sessenta	e	quatro.	Estiveram	presentes	trinta	pessoas,	sendo	

dezessete	 companheiros,	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Edileide	 Bodenhausen,	 Eglison	 Frigério,	 Fernando	

Oliveira	 Ferreira,	 Jaime	 Juliet,	Marcelo	 Ginez,	Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	Mauro	 Célio	Mora,	

Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	 Ferracini,	 Renato	 de	 Bianchi,	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 Robson	 Augusto	

Cotarelli,	Sarkis	Nakad	Junior,	Sérgio	Luiz	Ferreira	Lima,	Vinícius	Andreotti,	Wagner	Dauberto	Mastelaro	e	

Welinton	Luis	Wolber,	e	treze	visitantes,	Ilso	Tragueta	do	Rotary	Club	de	Birigui,	Wilson	Flamarini	do	Rotary	

Club	 de	 Birigui	 e	 seu	 filho	Matheus	 Flamarini,	 Elizabeth	 Campos	 Sinhorini	 e	 Gabriel	 Henrique	 Campos	

Sinhorini,	 esposa	 e	 filho	 do	 presidente	 Eduardo,	 Sandra	Mora,	 esposa	 do	 companheiro	Mauro,	 Camile	

Catarin,	esposa	do	companheiro	Ricardo,	Cristiane	Nomerowsky	Cotarelli,	esposa	do	companheiro	Robson,	

Ivana	Nakad	 e	 Juliana	Nakad,	 esposa	 e	 filha	 do	 companheiro	 Sarkis	Nakad,	 Jacqueline	Melo,	 esposa	do	

companheiro	Marcelo	 Ginez,	 João	 Pedro	 Ferracini	 filho	 da	 companheira	 Nelcivânia	 e	 Stine	Mai	 Tollund	

Kempel,	intercambiária	dois	mil	e	dezesseis/dois	mil	e	dezessete.	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	Wilson	Flamarini	presidente	do	Rotary	Club	de	Birigui.	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	Renato:	“Faça	o	melhor	que	puder.	Seja	o	melhor	que	

puder.	 O	 resultado	 virá	 na	 mesma	 proporção	 de	 seu	 esforço”	 (Autor	 desconhecido).	 Pelo	 Turno	 da	

Secretaria,	o	companheiro	secretário	Wellinton,	informou	que	não	seria	necessário	o	uso	da	palavra.	Pelo	

Turno	 da	 Tesouraria,	 o	 companheiro	 Eglison	 cumprimentou	 todos	 os	 presentes	 e	 informou	 que	 após	 a	

reunião	estaria	aberto	aos	recebimentos	e	que	foram	liquidados	os	pagamentos	referentes	ao	mês.	 	Pelo	



Turno	do	Companheirismo,	o	companheiro	Renato	informou	que	já	transcorreram	cinquenta	e	três	dias	do	

ano	e	em	seguida	informou	as	seguintes	datas	comemorativas	da	semana:	

	

Dia	23	–	Aniversário	de	112	anos	do	Rotary	Internacional;	

Dia	 24	 –	 Aniversário	 do	 Sr.	 Ângelo	Mastelaro,	 pai	 do	 companheiro	Wagner	 e	 Promulgação	 da	 primeira	

constituição	republicana;	

Dia	 25	 –	 Dia	 da	 criação	 do	 Ministério	 das	 Comunicações	 e	 Aniversário	 do	 Sr.	 Silvio	 Andreotti,	 pai	 do	

companheiro	Vinícius;	

Dia	26	–	Aniversário	da	Sra.	Reiko	Yamane	Tanaka,	mãe	do	companheiro	Marcelo	Yamane	e	Dia	de	Santo	

Alexandre;	

Dia	27	–	Dia	do	Agente	Fiscal	e	Dia	do	Livro	Didático;	

Dia	28	–	Carnaval,	Dia	da	ressaca,	Dia	Mundial	da	Doença	rara;	

Pelo	Turno	 da	 Instrução	 Rotária,	o	 companheiro	 Vinícius	 saudou	 a	 todos	 e	 a	 pedido	 do	 presidente,	 em	

comemoração	do	aniversário	do	Rotary	 internacional,	efetuou	a	 leitura	de	um	texto	publicado	na	 revista	

Brasil	Rotário	de	fevereiro	referente	a	criação	do	Rotary	em	Chicago	por	um	grupo	de	quatro	pessoas	entre	

elas	o	companheiro	Paul	Harris.	Em	vinte	e	três	de	fevereiro	de	mil	novecentos	e	cinco,	foi	criado	o	Rotary	

onde	 líderes	 se	 reuniram	pela	primeira	 vez	para	 transformar	um	sonho	em	 realidade.	Assim	 foi	 criado	o	

Rotary	Club	de	Chicago	formado	por	homens	de	profissões	diferentes	com	o	objetivo	de	estender	as	ações	e	

aumentar	o	quadro	associativo.	Hoje,	há	mais	de	trinta	e	cinco	mil	clubes	promovendo	ações	por	diversos	

lugares	do	mundo.	Pelo	Turno	das	comissões	de	serviços	 foi	abordado	o	evento	“Comida	de	boteco”.	O	

presidente	 Eduardo	 solicitou	o	máximo	de	empenho	dos	 companheiros	para	 conseguir	 os	 patrocínios.	O	

companheiro	Wagner	 tratou	sobre	o	projeto	de	 intercâmbio	com	a	escola,	 informou	que	 foi	até	a	escola	

COEB,	acompanhado	da	companheira	Nelcivânia	e	seu	filho	João	Pedro,	e	que	tivemos	seis	interessados	em	

participar	do	intercâmbio,	porém	para	a	reunião	com	as	famílias	apenas	uma	família	compareceu.	Sobre	o	

projeto	de	intercâmbio	com	a	escola	o	companheiro	Wagner	informou	que	conversou	com	a	professora	Jose,	

que	atua	como	professora	de	 leitura,	e	que	a	mesma	 levará	projeto	para	a	escola	estadual	Prof.	Vicente	

Felício,	e	trabalhará	com	as	salas	de	nono	ano	contribuído	com	um	projeto	da	escola	chamado	“Projeto	de	

vida”.	A	previsão	é	de	que	o	projeto	seja	realizado	em	três	meses.	Destacou	ainda	que	temos	uma	aluna	do	

colégio	Zetta	que	está	disposta	a	ajudar	a	Stine	para	a	comunicação	com	os	alunos.	Pelo	Turno	dos	Inscritos	

o	companheiro	Sarkis	leu	uma	carta	recebida	do	Sr.	José	Ubiraci	Silva,	Diretor	do	Rotary	International,	datada	

de	dezessete	de	fevereiro,	parabenizando	o	clube	pela	expansão	do	quadro	associativo.	O	companheiro	do	

Rotary	 Club	 de	 Birigui,	 Wilson	 Flamarini	 tratou	 sobre	 um	 ônibus	 que	 levará	 os	 interessados	 para	 a	

Conferência	 Distrital	 que	 será	 realizada	 em	 Dourados	 -	 MS,	 que	 estão	 tentando	 juntar	 os	 três	 clubes,	

pretendem	passar	em	Ponta	Porã	–	MS	para	compras,	e	que	as	inscrições	no	valor	de	cento	e	oitenta	reais	

vão	até	o	dia	vinte	e	oito	de	fevereiro	e	que	após	essa	data	o	valor	cobrado	será	de	duzentos	e	trinta	reais.	

Informou	 também	 que	 amanhã,	 as	 onze	 horas,	 os	 presidentes	 dos	 Rotarys	 Clubs	 de	 Birigui	 estarão	 no	



programa	quarto	poder	para	falar	sobre	o	Projeto	de	energia	fotovoltaica	do	abrigo	Vó	Tereza.	Em	seguida	a	

jovem	 Juliana	Nakad,	 filha	do	 companheiro	 Sarkis,	 entregou	um	presente	 ao	bebê	Kauan	Ginez,	 filho	do	

companheiro	Marcelo	Ginez	desejando	que	ele	seja	muito	bem-vindo	ao	clube	ao	 lado	de	seus	pais.	Pelo	

Turno	do	Momento	Feliz,	o	companheiro	Ricardo	realizou	sua	contribuição	à	Fundação	Rotária	pela	presença	

dos	companheiros	e	familiares,	e	pelas	boas	notícias	que	tem	recebido	ultimamente.	O	presidente	Eduardo	

fez	sua	contribuição	pela	presença	na	reunião,	pelo	companheirismo	e	pela	visita	do	bebê	Kauan	Ginez,	filho	

do	companheiro	Marcelo	Ginez,	que	está	conhecendo	nosso	clube,	pela	novidade	da	gravides	da	Sra.	Rosicler	

esposa	 do	 companheiro	 Sérgio	 e	 desejando	 que	 a	 presença	 de	 hoje	 se	 repita	 por	mais	 vezes	 em	outras	

reuniões.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	presidente	Eduardo	informou	que	no	dia	vinte	e	quatro	de	fevereiro,	

as	oito	horas	e	trinta	minutos,	sexta	feira,	haverá	a	inauguração	do	Projeto	Fotovoltaico	no	Abrigo	Vó	Tereza,	

com	a	presença	do	governador	do	distrito.	 Informou	que	o	projeto	 já	está	 gerando	energia	e	 solicitou	a	

presença	dos	companheiros	que	puderem	na	inauguração.	Agradeceu	os	companheiros	Wagner,	Nelcivânia	

e	Jaime	por	terem	ido	a	COEB	para	selecionar	o	novo	intercambista	e	que	será	marcada	uma	nova	festiva	

para	o	mês	de	março	em	local	a	ser	definido.	Lembrou	ainda	que	no	dia	cinco	de	março	teremos	o	Seminário	

Distrital	 da	 ABTRF	 em	 Campo	 Grande-	 MS.	 Em	 seguida	 o	 presidente	 Eduardo	 convidou	 a	 companheira	

Edileide	para	fazer	a	entrega	do	certificado	de	padrinho	ao	companheiro	Jaime	pela	sua	indicação	e	posse	no	

clube.	Nada	mais	havendo	a	 tratar,	o	presidente	Eduardo	encerrou	a	 reunião	as	 vinte	uma	horas	e	doze	

minutos	solicitando	que	todos	em	pé	saudassem	o	pavilhão	nacional	e	o	do	Rotary.	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	


