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

de	dois	mil	e	dezessete	(26/04/2017),	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	vinte	e	oito	pessoas,	

sendo	onze	 companheiros,	Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	Marcos	

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

Robson	Augusto	Cotarelli,	 Sarkis	Nakad	 Junior,	Wagner	Dauberto	Mastelaro	e	Welinton	Luis	Wolber,	e	

dezessete	visitantes,	Sérgio	Godinho,	homenageado	da	noite	e	Tainá	da	Cunha	Carvalho,	Maria	Valentina	

M.	Carvalho,	Allan	Carlos	Carvalho,	Carlos	Henrique	I.	Pinheiro,	Daiane	Cristine	Godinho,	Keter	Luce	de	

Souza,	Wesley	Carvalho	Godinho,	Franciele	Taldivo	Godinho	e	Rosa	M.	Amendola,	familiares	do	Sr.	Sérgio	

Godinho,	Emerson	Pedroso,	Cristiane	T.	J.	Pedroso,	intercambiaria	dois	mil	e	dezoito/dois	mil	e	dezenove	e	

seu	 pai.	 Elizabeth	 Campos	 Sinhorini,	 esposa	 do	 presidente	 Eduardo,	 Cristiane	 Nomerowsky	 Cotarelli,	

esposa	 do	 companheiro	 Robson,	 Ivana	 Nakad	 esposa	 do	 companheiro	 Sarkis	 Nakad,	 Giseli	 P.	 da	 Silva	

convidada	do	companheiro	Mauro	e	seu	marido	Vinícius	de	Godoi	Martins.	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	companheiro	Mauro	Mora.	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	Vânia:	“Há	muros	que	só	a	paciência	derruba.	E	há	pontes	que	

só	 o	 carinho	 constrói”	 (Cora	 Coralina).	 Pelo	 Turno	 da	 Secretaria,	 o	 companheiro	 secretário	 Wellinton,	

saudou	todos	os	presentes	e	efetuou	a	leitura	de	um	oficio	recebido	do	COMTUR	–	Conselho	Municipal	de	

Turismo	para	a	indicação	de	um	membro	para	representar	o	clube	na	composição	do	conselho.	Pelo	Turno	

da	Tesouraria,	o	companheiro	Eglison	cumprimentou	todos	os	presentes	e	informou	que	estaria	recebendo	

os	valores	 referentes	as	mensalidades	do	clube.	Pelo	Turno	do	Companheirismo,	o	companheiro	Renato	



informou	que	 já	 transcorreram	cento	e	dezesseis	dias	do	ano	e	em	seguida	 informou	as	 seguintes	datas	

comemorativas	da	semana:	

Dia	26	-	Dia	do	Goleiro;	
Dia	27	-	Dia	da	Empregada	Doméstica	e	Aniversário	do	ex-companheiro	Fabiano	Alves	de	Lima;	
Dia	28	-	Dia	da	Sogra.	
Dia	01	-	Dia	do	Trabalho;	
Dia	02	-	Dia	Nacional	do	Ex-Combatente;	
Dia	03	-	Dia	Mundial	da	Liberdade	da	Imprensa;	
Dia	05	-	Dia	da	Comunidade	e	Aniversário	da	Sra.	Rosangela	Cássia	Polato,	esposa	do	companheiro	Marcos.	

Pelo	 Turno	 da	 Instrução	 Rotária,	o	 companheiro	Mauro	 cumprimentou	 todos	 os	 presentes	 e	 efetuou	 a	

leitura	de	uma	publicação	da	revista	Brasil	Rotário	do	mês	de	abril,	página	vinte	e	seis,	“Foi	preciso	rugir.	

Quando	o	Rotary	abriu	a	porta	para	mulheres”.	Pelo	Turno	das	comissões	de	serviços	o	assunto	abordado	

foi	 o	 evento	 Comida	 de	 Boteco.	 O	 presidente	 Eduardo	 solicitou	 que	 os	 companheiros	 informem	 pelo	

aplicativo	 whatsapp	 o	 número	 de	 convites	 que	 ainda	 estão	 disponíveis	 para	 venda	 para	 que	 outros	

companheiros	 possam	 vendê-los.	 Pelo	 Turno	 dos	 Inscritos	 o	 companheiro	 Sarkis	 iniciou	 sua	 fala	

anunciando	 que	 seria	 apresentada	 uma	 palestra	 pelo	 Sr.	 Sérgio	Godinho.	 Tendo	 em	 vista	 a	 presença	 da	

família	do	Sr.	Sérgio,	convidados	do	clube	para	a	reunião,	o	companheiro	Sarkis	fez	uma	breve	explanação	

sobre	o	Rotary,	sua	história,	informando	que	o	clube	é	composto	por	profissionais	da	sociedade	e	membros	

da	comunidade	que	praticam	o	companheirismo,	falou	sobre	os	projetos	realizados	pelo	clube,	intercâmbio	

de	 jovens,	entre	outras	 informações	referentes	ao	Rotary	Club.	Em	seguida	efetuou	a	 leitura	do	currículo	

do	Sr.	Sérgio	Godinho,	revelando	a	ele	que	não	seria	realizada	uma	palestra,	mas	sim	uma	homenagem	a	

ele	 pelos	 relevantes	 serviços	prestados	 a	 comunidade	biriguiense	no	que	 se	 refere	 ao	 seu	 trabalho	para	

preservar	 as	 “Memórias	 de	 Birigui”,	 pois,	 atualmente	 cuida	 de	 um	 vasto	 acervo	 de	 documentos	 e	 fotos	

onde	resgata	fatos	históricos	e	imagens	que	guardam	o	passado	do	município	e	sua	população.	Em	seguida	

o	homenageado	da	noite,	Sr.	Sérgio	Godinho,	fez	questão	de	falar	para	todos	sobre	o	cuidado	que	tem	com	

esses	 documentos,	 a	 dedicação	 ao	 seu	 trabalho	 e	 que	 faz	 questão	 de	 organizar	 essas	 memórias	 e	

documentos	 na	 biblioteca	 municipal	 com	 muito	 carinho.	 Destacou	 também	 que	 esses	 documentos	

precisam	 ser	melhor	 armazenados	 e	 cuidados,	 pois	 caso	 contrário	 poderão	 se	 perder	 com	 o	 tempo.	 Na	

sequência,	 o	 homenageado	 convidou	 todos	 os	 presentes	 para	 uma	 visita	 a	 biblioteca	 municipal	 para	

conhecer	o	seu	trabalho	e	o	acervo	ali	arquivado.	Ao	final	de	suas	palavras,	o	Sr.	Sérgio	Godinho,	recebeu	

do	clube	uma	placa	de	homenagem	e	em	seguida	foi	cumprimentado	por	todos	os	companheiros	do	clube,	

visitantes	e	seus	familiares	presentes	na	reunião.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	companheiro	Eduardo	

realizou	sua	contribuição	à	Fundação	Rotária	pelas	coisas	boas	que	vem	acontecendo	na	vida	de	sua	família	

e	 pelo	 companheirismo	 praticado	 por	 todos	 no	 clube.	 Pelo	Turno	 da	 Presidência,	 o	 presidente	 Eduardo	

parabenizou	o	homenageado,	Sr.	Sérgio	Godinho,	pela	dedicação	ao	seu	trabalho	de	resgate	das	memórias	

do	 município	 de	 Birigui	 e	 agradeceu	 a	 presença	 dos	 familiares	 que	 compareceram	 para	 prestigiar	 o	



homenageado	e	o	clube.	Em	seguida,	agradeceu	a	presença	dos	treze	companheiros	que	compareceram	no	

treinamento	 realizado	 em	 Penápolis	 destacando	 que	 foi	 um	 domingo	muito	 agradável,	 cumprimentou	 a	

intercambiária	Stine	pelo	seu	aniversário	nessa	semana	e	agradeceu	a	presença	de	todos	na	reunião.	Nada	

mais	havendo	a	tratar,	o	presidente	Eduardo	encerrou	a	reunião	as	vinte	uma	horas	e	vinte	e	oito	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	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


