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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Pérola,	realizada	aos	dezessete	dias	do	mês	de	agosto			

de	 dois	mil	 e	 dezesseis	 (17/08/2016),	 às	 vinte	 horas	 e	 vinte	 e	 oito	minutos,	 na	 sede	 do	 restaurante	 Vó	

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

sendo	quinze	companheiros,	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Eglison	Frigério,	Fernando	Oliveira	Ferreira,	Jaime	

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

Mauro	Célio	Mora,	Nelcivânia	Gomes	de	Freitas	Ferracini,	Renato	de	Bianchi,	Ricardo	Siquinelli	Catarin,	

Robson	Augusto	Cotarelli,	Sarkis	Nakad	Junior,	Sérgio	Luiz	Ferreira	Lima,	Welinton	Luis	Wolber	e	 	 	 sete	

visitantes,	 Elizabeth	 Campos	 Sinhorini,	 Pedro	 Henrique	 Campos	 Sinhorini,	 Gabriel	 Henrique	 Campos	

Sinhorini,	esposa	e	 filhos	do	presidente	Eduardo,	 Leandro	B.	Rodrigues,	 esposo	da	 companheira	 Larissa,	

João	Pedro	Ferracini,	filho	da	companheira	Nelcivânia,	Ivana	Nakad	esposa	do	companheiro	Sarkis	Nakad	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	companheiro	Robson	Augusto	Cotarelli.	

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	 Larissa:	 “Os	 seus	 sonhos	 são	 a	

previa	do	que	acontecerá	na	sua	vida”	(Albert	Eisten).	Pelo	Turno	da	Secretaria,	o	companheiro	secretário	

Wellinton,	 saudou	 todos	 os	 presentes	 e	 efetuou	 a	 leitura	 do	 convite	 que	 o	 clube	 recebeu	 da	 Câmara	

Municipal	de	Birigui	para	entrega	de	diplomas	aos	“Advogados	Destaque	do	ano”	em	homenagem	ao	Dia	

do	 Advogado.	 Pelo	 Turno	 da	 Tesouraria,	 o	 companheiro	 Eglison	 cumprimentou	 todos	 os	 presentes	 e	

informou	o	saldo	atual	do	caixa	do	clube,	saldo	da	conta	corrente	e	valores	recebidos	dos	patrocínios	do	

evento	Rotary	Grill	com	valores	atualizados	e	que	está	à	disposição	para	o	recebimento	das	mensalidades.	



Pelo	Turno	do	Companheirismo,	o	companheiro	Renato	informou	que	já	transcorreram	duzentos	e	trinta	

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

Dia	17	–	Dia	do	Patrimônio	Histórico	Nacional	e	Dia	da	Construção	Social;	

Dia	18	–	Dia	da	Revolução	Cultural,	do	Estagiário	e	Dia	Mundial	da	Libertação	Humana;	

Dia	19	–	Dia	Mundial	da	Fotografia,	Dia	do	Artista	de	Teatro;	

Dia	20	–	Dia	dos	Maçons;	

Dia	21	–	Início	da	Semana	Nacional	da	Criança	Excepcional	e	Dia	Nacional	da	Habitação;	

Dia	22	–	Aniversário	da	Sra.	Dirce	Benatte	Fernandes,	mãe	do	companheiro	Marcos,	Dia	do	Folclore	e	Dia	

do	Supervisor	Escolar;	

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

que	destacou	que	o	 companheirismo	no	Rotary	é	a	 força	que	 faz	 valer	 suas	 iniciativas,	que	nos	auxilia	a	

conhecer	o	homem	sobre	todos	os	seus	aspectos,	e	que	o	companheirismo	é	o	“lubrificante”	para	a	roda	

dentada	 do	 Rotary	 e	 para	 que	 o	 companheirismo	 se	 faça	 presente	 no	 Rotary	 é	 necessário	 que	 exista	

tolerância,	 sem	 confundir	 tolerância	 com	 indisciplina.	 Pelo	 Turno	 das	 comissões	 de	 serviços	 o	 assunto	

abordado	 foi	 Rotary	 Grill.	 O	 presidente	 Eduardo	 informou	 que	 houve	 uma	 nova	 reunião	 com	 as	

representantes	 do	 VCC,	 que	 estão	 em	 busca	 das	 doações	 dos	 alimentos,	 mas	 que	 está	 muito	 bem	

encaminhado,	que	convites	estão	para	chegar	até	o	final	dessa	semana	para	que	os	companheiros	iniciem	

as	vendas.	Ficou	definido	que	o	clube	ficará	com	trezentos	convites	e	o	VCC	os	outros	trezentos.	Pelo	Turno	

dos	 Inscritos	 o	 companheiro	Marcos	 informou	 que	 um	 dos	 critérios	 para	 a	menção	 presidencial	 será	 o	

clube	ter	cinquenta	por	cento	dos	companheiros	com	cadastro	de	habilidades	e	interesses	no	“My	Rotary”,	

e	que	os	companheiros	poderão	efetuar	o	cadastro	que	é	simples	e	rápido.	O	companheiro	Jaime	anunciou	

a	todos	os	presentes	que	participará	das	eleições	como	candidato	a	vereador	e	que	seu	número	é	15.100.	

Sugeriu	que	o	clube	elabore	um	projeto	para	a	implantação	de	uma	UTI	Neonatal	para	ser	apresentado	no	

futuro	 como	projeto	global,	pois	o	município	de	Birigui	 ainda	não	possui	esse	 tipo	de	atendimento.	Pelo	

Turno	do	Momento	Feliz,	não	houve	contribuição	para	a	Fundação	Rotária	nessa	reunião.	Tivemos	nessa	

reunião	a	apresentação	do	Pedro	Henrique	Campos	Sinhorini,	filho	do	presidente	Eduardo	que	participou	

do	 intercâmbio	 do	 Rotary.	 Em	 sua	 apresentação	 abordou	 os	 seguintes	 assuntos:	 ficou	 em	 Oregon,	 nos	

Estados	Unidos,	apresentou	a	bandeira	do	estado	que	segundo	ele	é	muito	respeitada	pela	população	local,	

pegou	 uma	 época	 fria,	 teve	 a	 oportunidade	 de	 tocar	 a	 neve,	 	 o	 respeito	 que	 a	 população	 tem	 com	

profissionais	que	servem	a	população,	falou	sobre	os	costumes	 locais	em	relação	aos	horários	de	dormir,	

sair,	 vida	noturna,	 comemorações	de	natal	e	ano	novo,	que	em	um	passeio	utilizaram	“saco	de	dormir”,	



objeto	 que	 não	 muito	 comum	 em	 nosso	 país,	 das	 pessoas	 que	 conheceu	 e	 dos	 shows	 que	 teve	 a	

oportunidade	 de	 assistir.	 Pelo	 Turno	 da	 Presidência,	 o	 presidente	 Eduardo	 agradeceu	 e	 parabenizou	 o	

Pedro	Henrique	por	sua	apresentação	destacando	a	experiência	adquirida	por	ele	durante	o	 intercâmbio.	

Em	 seguida	 informou	que	 no	 dia	 trinta	 e	 um	de	 agosto	 o	 companheiro	 Sarkis	 apresentará	 uma	palestra	

sobre	 o	 DQA	 –	 Desenvolvimento	 do	 Quadro	 Associativo	 e	 o	 companheiro	 Fernando	 apresentará	 uma	

palestra	 sobre	 o	 INTERACT	 na	 primeira	 semana	 de	 setembro.	 O	 presidente	 efetuou	 a	 leitura	 do	 texto	

publicado	na	Revista	Brasil	Rotário	do	mês	de	agosto	referente	ao	projeto	catarata	desenvolvido	pelos	três	

clubes	do	Rotary	de	Birigui,	destacando	que	clube	arrecadou	os	recursos	por	meio	do	evento	“Comida	de	

boteco”.	Informou	que	o	Sr.	Marcelo	Ginez,	convidado	do	companheiro	Marcelo	Tanaka	aceitou	o	convite	

para	 se	 associar	 ao	 clube	 e	 que	 em	breve	 será	marcada	 sua	 posse.	 Eu,	Wellinton	 Luis	Wolber,	 primeiro	

secretário,	lavrei,	nesta	data,	a	presente	ata	assinada	por	mim	e	pelo	presidente	do	clube.	

	
	
	
	
______________________________																	 ____________________________	
Carlos	Eduardo	Sinhorini	 	 														Wellinton	Luis	Wolber	
Presidente	 														 	 																 Secretário	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


