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

outubro	de	dois	mil	e	dezesseis	(26/10/2016),	às	vinte	horas	e	trinta	minutos,	na	sede	do	restaurante	Vó	

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

treze	 companheiros,	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	 Eglison	Frigério,	 Fernando	Oliveira	 Ferreira,	 Jaime	 Juliet,	

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

de	 Bianchi,	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 Robson	 Augusto	 Cotarelli,	 Valdenir	 Brogin,	 Vinícius	 Andreotti	 e	

Welinton	 Luis	Wolber.	Não	 tivemos	nessa	 reunião	 a	presença	de	 visitantes	 e	 familiares.	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	Valdenir	Brogin.	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	Valdenir:	“	O	homem	se	torna	muitas	vezes	

o	que	ele	próprio	acredita	que	é”	(Mahatma	Gandhi).	Não	tivemos	o	Turno	da	Secretaria	nessa	reunião.	

Pelo	 Turno	 da	 Tesouraria,	 o	 companheiro	 Eglison	 cumprimentou	 todos	 os	 presentes	 e	 lembrou	 os	

companheiros	que	está	recebendo	mensalidades,	convites	e	patrocínios.	Pelo	Turno	do	Companheirismo,	o	

companheiro	Renato	informou	que	já	transcorreram	duzentos	e	noventa	e	nove	dias	do	ano	e	em	seguida	

informou	as	seguintes	datas	comemorativas	da	semana:	

Dia	26	–	Dia	do	trabalhador	da	construção	civil;	

Dia	27–	Aniversário	da	Ivana	Cristina	Gaeti	Barbosa	Nakad,	esposa	do	companheiro	Sarkis;	

Dia	28	–	Dia	do	funcionário	público	e	aniversário	de	casamento	Marcos;	

Dia	29	–	Aniversário	do	Sr.	Décio	Gomes	de	Freita,	pai	da	companheira	Nelcivânia;	



Dia	30–	Dia	do	comerciário	e	aniversário	da	Sra.	Melxides,	mãe	do	companheiro	Robson;	

Dia	31–	Aniversário	da	Sra.	Laura,	mãe	do	companheiro	Fernando;	

Dia	01–	Dia	de	todos	os	santos	e	aniversário	da	Sra.	Aparecida	Dirce	Polato,	sogra	do	companheiro	Marcos.	

Pelo	Turno	da	Instrução	Rotária,	o	companheiro	Vinícius	saudou	a	todos	e	efetuou	a	 leitura	de	um	texto	

referente	ao	significado	e	simbolismo		do	sino	e	do	martelo	nas	reuniões	dos	clubes	do	Rotary	pelo	mundo,	

que	estes	são	muito	representativos	em	Rotary	e	são	considerados	símbolos	rotários.	Em	poucas	palavras	

podemos	dizer	que	em	Rotary	o	sino	representa	a	disciplina	e	a	ordem,	pois	marca	o	tempo	e	o	trabalho	e	

que	somente	após	o	bater	no	sino	se	dá	por	iniciada	uma	reunião.	Já	o	martelo	representa	a	autoridade	e	

nos	remete	a	uma	reflexão	sobre	a	austeridade	e	o	rigor	nas	ações	realizadas	em	Rotary.	Pelo	Turno	das	

comissões	de	serviços	o	presidente	Eduardo	informou	que	abordaria	todos	os	assuntos	durante	o	turno	da	

presidência.	Pelo	Turno	dos	Inscritos	o	companheiro	Vinícius	alertou	os	companheiros	relatando	um	caso	

de	 fraude	 pelo	 aplicativo	 “Whatsapp”	 ocorrido	 com	 uma	 amiga	 de	 sua	 esposa,	 onde	 os	 criminosos	

clonaram	o	celular	e	começaram	a	pedir	doações	em	dinheiro	para	os	demais	 integrantes	dos	grupos	de	

“whatsapp”.	O	companheiro	Marcos	lembrou	que	a	ex-companheira,	“Néia”,	comentou	que	tinha	interesse	

em	retornar	para	o	clube,	porém	alguns	companheiros	 informaram	que	 já	 fizeram	contato	e	que	ela	não	

demonstrou	 interesse	 no	 momento.	 O	 companheiro	 Marcos	 informou	 ainda	 que	 conversou	 com	 o	

companheiro	do	Rotary	Club	XIX	de	abril,	Rafael,	que	o	mesmo	solicitou	para	o	RYLA,	bolos	para	o	café	da	

manhã	dos	participantes,	sentiu	que	o	companheiro	Rafael	está	com	toda	a	responsabilidade	do	evento	e	

que	 os	 clubes	 do	 distrito	 não	 informaram	 ainda	 a	 quantidade	 de	 participantes.	 O	 companheiro	Marcos	

solicitou	apoio	dos	companheiros	para	ajudar	o	companheiro	Rafael	e	informou	ainda	que	cada	Rotary	Club	

de	Birigui	arcará	com	mil	e	quinhentos	reais	(R$1500,00)	para	a	realização	do	evento.		Caso	o	clube	consiga	

patrocínios	esse	valor	será	abatido	no	valor	do	aporte	a	ser	pago	ao	clube.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	

não	tivemos	contribuição	nessa	reunião.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	presidente	Eduardo	destacou	que	o	

evento	 RYLA	 já	 estava	 na	 agenda	 do	 governador	 em	março,	 portanto	 foi	 definido	 e	 decidido	 durante	 a	

gestão	anterior,	que	no	caso	era	do	companheiro	Eldir	Paulo	Scarpin	do	RC	de	Birigui	XIX	de	abril,	e	nessa	

gestão	foi	encabeçado	pelo	Sr.	Paulo	Livramento,	presidente	atual	do	RC	de	Birigui	XIX	de	abril,	clube	que	

ficou	responsável	pela	realização	do	evento	com	o	apoio	dos	demais	clubes.	Informou	que	o	companheiro	

Rafael	foi	nomeado	pelo	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	abril	para	ser	o	responsável	pelo	evento,	mas	que	até	

o	momento	poucas	providências	foram	tomadas	pelo	clube	padrinho	para	a	realização	do	evento.	Quanto	

as	visitas	as	entidades,	o	presidente	Eduardo	informou	que	o	coordenador	da	instituição	IPIS	solicitou	uma	

visita	 do	 clube.	 O	 presidente	 Eduardo	 solicitou	 então	 que	 os	 companheiros	 Wagner,	 Sarkis,	 Ricardo	 e	

Valdenir	 realizassem	essa	 visita	 seguindo	o	 roteiro	de	 verificação	elaborado	pelo	 companheiro	Marcos	 e	

orientações	definidas	em	reuniões	anteriores.	Quanto	a	Sra.	Edileide	Bodenhausem,	que	já	visitou	o	clube	

duas	vezes,	os	companheiros	Jaime	e	Larissa	vão	entrar	em	contato	com	ela	para	verificar	se	ela	realmente	



tem	 interessem	 em	 ser	 empossada	 como	 companheira	 no	 clube.	 Caso	 aceite,	 sua	 posse	 poderá	 ser	

realizada	 durante	 a	 reunião	 festiva	 com	 a	 presença	 do	 governador	 do	 distrito.	 O	 companheiro	 Jaime	 se	

prontificou	para	ser	o	padrinho	da	proponente.	O	presidente	Eduardo	informou	ainda	que	Governador	do	

distrito	4470,	Sr.	Hermes	de	Araújo	Rodrigues,	chegará	na	cidade	no	dia	dez	de	novembro,	quinta	feira,	e	

precisamos	definir	os	companheiros	que	estarão	na	recepção	no	marco	rotário.	O	primeiro	dia	de	visita	do	

governador	ficará	com	nosso	clube	e	está	confirmada	com	o	companheiro	Wellinton	a	visita	as	instalações	

da	 Escola	 SENAI	 “Avak	 Bedouian”.	 As	 visitas	 a	 APAE	 de	 Birigui	 e	 empresa	 SOLIS	 ainda	 precisam	 ser	

confirmadas.	O	presidente	Eduardo	informou	aos	companheiros	que	na	reunião	ordinária	do	dia	dezesseis	

de	novembro	será	 realizada	a	eleição	para	a	presidência,	gestão	dois	mil	e	dezoito,	dois	mil	e	dezenove.	

Não	havendo	nada	mais	a	tratar,	o	presidente	agradeceu	a	presença	de	todos	e	encerrou	a	reunião	as	vinte	

e	 uma	horas	 e	quinze	minutos,	 solicitando	que	 todos	 em	pé	 saudassem	os	pavilhões.	 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	
	


