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

março	de	dois	mil	 e	dezessete	 (29/03/2017),	 às	 vinte	horas	e	 trinta	minutos,	na	 sede	do	 restaurante	Vó	

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

sendo	 	 quinze	 companheiros,	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Edileide	 Bodenhausen,	 Eglison	 Frigério,	 Jaime	

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

Mauro	 Célio	 Mora,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	 Ferracini,	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 Robson	 Augusto	

Cotarelli,	 Sérgio	 Luiz	 Ferreira	 Lima,	 Vinícius	 Andreotti,	 Wagner	 Dauberto	 Mastelaro	 e	 Wellinton	 Luis	

Wolber,	e			seis	visitantes,	João	Pedro	Ferracini,	filho	da	companheira	Nelcivânia,	Rosicler	C.	Buzato	Lima,	

esposa	do	companheiro	Sérgio,	Murilo	Andreoti,	filho	do	companheiro	Vinícius,	Stine	Mai	Tollund	Kempel,	

intercambiária	 dois	mil	 e	 dezesseis/dois	mil	 e	 dezessete,	Beto	Gouveia	 integrante	 do	 grupo	 Tom	maior,	

Marcia	Verginelli	esposa	do	Beto	Gouveia.	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	Marcelo	Yamane	Tanaka.	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	

pela	 companheira	 Edileide:	 “A	 felicidade	 precisa	 estar	 onde	 nós	 estamos,	 não	 importa	 quantos	 sonhos	

ainda	 temos	para	passar	 a	 limpo	 com	as	 nossas	 ações.	Não	 importa	o	 tanto	de	 realizações	 que	ainda	

podemos	concretizar.	Não	importa	quantas	pendências	nos	aguardam.	Ou	ela	está	onde	nós	estamos	ou	

não	está	em	lugar	nenhum”	(Ana	Jácomo).	Pelo	Turno	da	Secretaria,	o	companheiro	secretário	Wellinton,	

saudou	todos	os	presentes	e	efetuou	a	leitura	de	um	convite	enviado	para	o	clube	para	a	participação	na	

reunião	do	Conselho	Municipal	de	Saúde	a	ser	realizada	no	dia	trinta	de	março	as	nove	horas.	Pelo	Turno	

da	Tesouraria,	o	companheiro	Eglison	cumprimentou	todos	os	presentes	e	informou	que	estava	aberto	aos	

recebimentos	 do	 clube.	 Não	 tivemos	 o	 Turno	 do	 Companheirismo,	 tendo	 em	 vista	 a	 ausência	 do	



companheiro	Renato.	Pelo	Turno	da	Instrução	Rotária,	o	companheiro	Vinícius	deu	continuidade	ao	tema	

“Talentos	a	disposição	do	bem	comum”,	efetuando	a	leitura	de	um	texto	escrito	por	Solange	Goloro	Alves,	

uma	cirurgiã	dentista	da	cidade	de	General	Salgado	-	SP,	publicado	na	revista	Brasil	Rotário,	mês	de	janeiro	

de	 dois	 mil	 e	 dezessete,	 página	 trinta	 e	 sete,	 destacando	 sua	 atividade	 no	 Rotary	 distrito	 oito	 mil	

quatrocentos	 e	 oitenta,	 onde	 participou	 de	 campanhas	 no	 Quênia	 e	 na	 Guatemala	 atendendo	 pessoas	

muito	pobres.	Pelo	Turno	das	comissões	de	serviços	o	assunto	abordado	foi	evento	“Comida	de	Boteco”.	O	

presidente	Eduardo	passou	a	palavra	ao	companheiro	Marcelo	que	consultou	os	presentes	sobre	os	dois	

modelos	 elaborados	do	 convite	para	o	 evento.	A	maioria	 dos	 companheiros	optou	pelo	modelo	número	

um.	O	companheiro	Marcelo	informou	ainda	que	a	previsão	é	de	trinta	e	seis	patrocinadores	para	o	evento	

e	 que	 as	 logomarcas	 dos	 patrocinadores	 de	 maior	 valor	 serão	 colocadas	 na	 frente	 do	 convite.	 O	

companheiro	Marcelo	 agradeceu	 a	 companheira	 Larissa	 e	 o	 visitante	 “Betinho”	 integrante	 do	 grupo	 de	

samba	 Tom	 maior	 que	 tocará	 no	 evento.	 Quanto	 à	 homenagem	 a	 ser	 entregue	 a	 um	 profissional	 de	

destaque	 do	município	 o	 presidente	 Eduardo	 informou	 que	 tivemos	 quinze	 votos	 no	 total,	 sendo	 nove	

votos	para	o	homenageado	escolhido,	Sr.	Sérgio	Godin	que	realiza	um	trabalho	de	divulgação	do	município	

de	 Birigui	 por	 meio	 do	 projeto	 “Faces	 Históricas”.	 Pelo	 Turno	 dos	 Inscritos	 o	 companheiro	 Wellinton	

informou	 que	 a	 Sra.	 Ana,	 do	 IFSP-	 instituto	 Federal	 de	 Birigui	 entrou	 em	 contato	 para	 verificar	 a	

continuidade	do	projeto	de	 intercâmbio	com	a	 instituição	escolar.	 Informou	também	que	aguardará	uma	

decisão	 do	 clube	 para	 dar	 uma	 resposta	 ao	 IFSP	 e	 destacou	 que	 seria	 interessante	 dar	 continuidade	 ao	

projeto	com	essa	instituição,	pois	no	ano	passado	a	mesma	abriu	as	portas	para	a	realização	dos	encontros	

e	 reuniões	 de	 discussões	 e	 debates	 entre	 a	 intercambiária	 do	 clube	 e	 alunos	 do	 IFSP	 que	 foram	muito	

produtivos	 para	 a	 intercambiária	 Margot,	 para	 os	 alunos	 do	 IFSP	 e	 também	 contribuiu	 para	 o	

fortalecimento	 da	 imagem	do	 Rotary	 entre	 os	 jovens	 ali	 presentes.	O	 presidente	 Eduardo	 informou	 que	

consultará	 o	 companheiro	 Wagner,	 que	 está	 acompanhando	 o	 projeto	 nesse	 ano,	 e	 o	 assunto	 será	

discutido	na	reunião	do	Conselho	Diretor	que	será	realizada	na	próxima	semana.	Pelo	Turno	do	Momento	

Feliz,	nessa	reunião	não	tivemos	contribuição	à	Fundação	Rotária.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	presidente	

Eduardo	 abordou	 o	 assunto	 “Conferência	 Distrital	 do	 Rotary”,	 distrito	 4470,	 que	 será	 realizada	 no	

município	de	Dourados-MS.	Informou	a	todos	que	a	intercambiária	Stine	terá	que	ir	alguns	dias	antes	para	

ensaio	de	uma	apresentação	dos	 intercambiários	do	distrito,	 ficará	em	casa	de	família	e	retornará	com	o	

ônibus	do	Rotary	Club	de	Birigui.	Informou	ainda	que	sairá	um	outro	ônibus	de	Araçatuba,	na	quinta	feira,	

que	 ainda	 tem	 sete	 lugares	 disponíveis	 e	 que	 chegará	 na	 sexta	 feira	 em	 Ponta	 Porã	 –	 MS	 e	 que	 a	

conferência	 será	 realizada	 na	 sexta,	 sábado	 e	 domingo.	 O	 companheiro	 Wagner	 recebeu	 um	

questionamento	 pelo	 site	 do	 clube	 de	 uma	 mulher	 que	 demonstrou	 interesse	 em	 uma	 bolsa	 de	 pós-

graduação	pelo	Rotary.	O	presidente	consultou	os	companheiros	se	alguém	tinha	conhecimento	referente	

a	esse	programa.	O	companheiro	Vinícius	se	colocou	à	disposição	para	pesquisar	sobre	o	assunto	e	trazer	a	

informação	para	que	o	clube	possa	dar	um	retorno	a	pessoa	 interessada.	Nada	mais	havendo	a	 tratar,	o	

presidente	Eduardo	encerrou	a	reunião	as	vinte	e	uma	horas	e	sete	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	


