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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Pérola,	realizada	ao	primeiro	dia	do	mês	de	fevereiro	

de	dois	mil	e	dezessetes	(01/02/2017),	às	vinte	horas	e	trinta	e	nove	minutos,	na	sede	do	restaurante	Vó	

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

sendo		onze	companheiros,	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Eglison	Frigério,	Edileide	Bodenhausen,	Jaime	Juliet,		

Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Mauro	Célio	Mora,	Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	Renato	de	

Bianchi,	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 	 Sarkis	 Nakad	 Junior,	 e	 Welinton	 Luis	 Wolber,	 e	 cinco	 visitantes,	

Elizabeth	Campos	Sinhorini,	Pedro	Henrique	Campos	Sinhorini	e	Gabriel	Campos	Sinhorini,	esposa	e	filhos	

do	presidente	Eduardo,	João	Pedro	Ferracini,	filho	da	companheira	Nelcivânia,	Camile	Catarin,	esposa	do	

companheiro	Ricardo.	O	companheiro	Renato	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	

João	Pedro	Ferracini	 intercambiário	dois	mil	 e	dezessete,	dois	mil	 e	dezoito.	Pelo	 turno	do	Protocolo,	o	

companheiro	 Renato	 saudou	 todos	 os	 presentes,	 anunciando	 em	 seguida	 à	 pauta	 da	 reunião	 do	 dia.	A	

mensagem	do	dia	foi	lida	pela	companheira	Edileide:	“Do	mesmo	modo	que	no	início	da	primavera	todas	

as	folhas	têm	a	mesma	cor	e	quase	a	mesma	forma,	nós	também,	na	nossa	tenra	infância,	somos	todos	

semelhantes	e,	portanto,	perfeitamente	harmonizados”	(Arthur	Schopenhauer).	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	 o	 clube	 precisa	

honrar	 com	 a	 última	 parcela	 do	 projeto	 do	 Abrigo	 Vó	 Tereza,	 “Fotovoltaico”,	 no	 valor	 de	 dois	 mil	 e	

oitocentos	 reais	e	que	estava	aberto	aos	 recebimentos.	Pelo	Turno	do	Companheirismo,	o	companheiro	

Renato	informou	que	já	transcorreram	trinta	e	dois	dias	do	ano	e	em	seguida	informou	as	seguintes	datas	

comemorativas	da	semana:	

Dia	1	–	Dia	do	Publicitário;	



Dia	2	–	Dia	de	Iemanjá;	

Dia	3	–	Dia	de	São	Brás,	Aniversário	da	Sra.	Elvira	Tomazini	de	Freita,	mãe	da	companheira	Nelcivânia;	

Dia	4	–	Dia	do	amigo	do	Facebook	e	aniversário	do	companheiro	Marcelo	Yamane;	

Dia	5	–	Dia	do	datiloscopista	e	aniversário	do	companheiro	Renato;	

Dia	7	-	Dia	do	gráfico;	

Pelo	 Turno	 da	 Instrução	 Rotária,	 devido	 à	 ausência	 do	 companheiro	 Vinícius	 e	 Marcelo,	 o	 presidente	

Eduardo	 efetuou	 a	 leitura	 de	 um	 artigo	 publicado	 na	 revista	 Brasil	 Rotário	 de	 janeiro	 de	 dois	 mil	 e	

dezessete,	página	onze,	referente	a	mensagem	do	Diretor	do	Rotary	International,	José	Ubiraci	Silva.	Pelo	

Turno	das	comissões	de	serviços	o	assunto	seria	abordado	o	evento	comida	de	boteco,	mas	pela	ausência	

do	 companheiro	Marcelo	o	presidente	 informou	que	o	 assunto	 será	 abordado	na	próxima	 reunião.	Pelo	

Turno	dos	Inscritos	o	visitante	João	Pedro	Ferracini,	“Todynho”,	informou	que	está	decidido	o	país	que	ele	

irá	fazer	o	intercâmbio,	será	a	Islândia,	um	país	com	trezentos	e	cinquenta	e	cinco	mil	habitantes,	um	país	

frio,	o	país	que	mais	forma	tri	atletas	no	mundo	e	agradeceu	o	apoio	de	todos	que	o	ajudaram	na	escolha.	

Pelo	 Turno	 do	Momento	 Feliz,	 a	 companheira	 Nelcivânia	 realizou	 sua	 contribuição	 à	 Fundação	 Rotária	

destacando	que	é	o	seu	primeiro	momento	feliz	no	clube	e	que	está	ansiosa	e	contente	pela	escolha	do	seu	

filho	 para	 o	 intercâmbio,	 que	 será	 um	 novo	 desafio	 para	 seu	 filho	 e	 muito	 feliz	 pelo	 apoio	 dos	

companheiros,	espera	que	o	 intercâmbio	seja	bem	proveitoso	e	que	será	uma	experiência	para	a	 família	

também.	 Pelo	 Turno	 da	 Presidência,	 o	 presidente	 Eduardo	 parabenizou	 o	 visitante	 “Todynho”	 por	 ter	

vencido	mais	essa	etapa	do	 intercâmbio	e	 informou	que	pela	ausência	do	Marcelo	o	assunto	“Comida	de	

boteco”	 ficará	 para	 a	 próxima	 reunião.	 Quanto	 ao	 projeto	 intercâmbio	 com	 a	 escola,	 os	 companheiros	

Renato	 e	 o	Wagner	 deverão	 colocar	 o	 projeto	 no	 papel	 e	 partir	 para	 a	 fase	 de	 realização.	O	 presidente	

Eduardo	consultou	os	companheiros	quanto	a	 indicação	de	profissionais	para	serem	homenageados,	e	os	

companheiros	 terão	 até	 a	 próxima	 semana	 para	 fazer	 indicações.	 O	 presidente	 consultou	 também	 a	

companheira	Nelcivânia	 sobre	 o	 retorno	 da	 viagem	da	 intercambiária	 Stine.	 Lembrou	 todo	 os	 presentes	

que	a	apresentação	dela	está	marcada	para	quinze	de	fevereiro	e	a	companheira	Nelcivânia	deverá	lembrar	

a	intercambiária.	Foi	apresentado	pelo	presidente	Eduardo	um	projeto	realizado	por	outro	clube,	uma	rifa	

com	mil	números,	ao	valor	de	cem	reais	cada,	de	um	fusca,	onde	forma	vendidos	seiscentos	e	cinquenta	

números,	um	total	arrecadado	de	sessenta	e	cinco	mil	reais	e	pagaram	doze	mil	no	fusca	rifado.	Disse	ainda	

que	é	um	projeto	 longo	e	que	poderia	ser	realizada	na	próxima	gestão.	Os	companheiros	Sarkis	e	Mauro	

sugeriram	uma	parceria	como	por	exemplo	Hospital	do	câncer,	ou	outro.	O	companheiro	Ricardo	informou	

que	a	placa	para	a	inauguração	do	projeto	fotovoltaico	custou	cento	e	sessenta	reais	e	que	provavelmente	

até	 a	próxima	 sexta	 feira	 a	placa	 ficará	pronta	 com	o	 texto	enviado	pelo	 companheiro	Marcelo	e	 com	a	

logomarca	comemorativa	do	Rotary.	O	presidente	Eduardo	 informou	que	o	clube	recebeu	um	oficio	para	



fazer	parte	do	CONSEG,	Conselho	Comunitário	de	Segurança	de	Birigui,	que	presta	serviços	à	comunidade	e	

que	não	poderá	comparecer	e	participar	do	conselho.	Diante	disso,	o	presidente	Eduardo	perguntou	aos	

companheiros	quem	poderia	participar	desse	conselho	para	representar	o	clube	e	o	companheiro	Mauro	

imediatamente	 se	 prontificou	 a	 participar	 do	 Conselho.	 O	 presidente	 destacou	 ainda	 as	 solicitações	 do	

governador	quanto	a	doação	de	cinco	dólares	para	o	Fundo	anual	e	cinco	dólares	para	o	Fundo	Pólioplus	na	

cotação	de	três	reais	e	vinte	centavos	e	o	Segundo	Seminário	Distrital	que	será	realizado	no	dia	dezoito	de	

fevereiro,	 em	Dourados	–	MT.	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	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


