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

dois	 mil	 e	 dezessete	 (19/04/2017),	 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	três	pessoas,	

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

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

Mauro	Célio	Mora,	Renato	de	Bianchi,	Robson	Augusto	Cotarelli,	Sarkis	Nakad	Junior,	Sérgio	Luiz	Ferreira	

Lima,	Vinícius	Andreotti	e	Welinton	Luis	Wolber	e	nove	visitantes,	Sérgio	Rosa	Lima,	pai	do	companheiro	

Sérgio,	 Claudenir	 Antônio	 Detini,	 empresário	 e	 presidente	 da	 APAE	 de	 Birigui,	 José	 Carlos	 Salgado,	

companheiro	do	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	Abril,	Vinícius	de	Godoi	Martins,	Gisele	Silva,	convidada	do	

companheiro	Mauro	 e	 seu	marido,	 Fernanda	Giacomini	 de	Oliveira	Wolber,	 Rosa	 de	Oliveira	Wolber	 e	

Brandali	Aparecida	de	Souza	Wolber,	esposa,	filha	e	mãe	do	companheiro	Wellinton	e	Stine	Mai	Tollund	

Kempel,	intercambiária	dois	mil	e	dezesseis/dois	mil	e	dezessete.	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	Sr.	Claudenir	Antônio	Detini	(Piaca)	presidente	da	APAE	de	Birigui.	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:	“A	esperança	é	uma	ave	que	pousa	

na	alma,	canta	melodias	sem	palavras	e	nunca	cessa”	(Emily	Dickinson).	Não	tivemos	o	Turno	da	Secretaria.	

Pelo	Turno	da	Tesouraria,	o	companheiro	Eglison	cumprimentou	todos	os	presentes	e	informou	que	estava	

aberto	 aos	 recebimentos	 das	mensalidades,	 convites	 e	 patrocínios	 do	 evento	 “Comida	 de	 boteco”.	 Pelo	

Turno	do	Companheirismo,	o	companheiro	Renato	informou	que	já	transcorreram	cento	e	nove	dias	do	ano	

e	em	seguida	informou	as	seguintes	datas	comemorativas	da	semana:	

Dia	19	–	Dia	do	Índio,	Dia	do	Exército	Brasileiro,	aniversário	do	Rotary	Club	Birigui	XIX	de	abril;	



Dia	20	–	Dia	do	Metalúrgico;	

Dia	21	–	Dia	de	Tiradentes	e	Dia	da	Polícia	militar;	

Dia	22	–	Dia	do	descobrimento	do	Brasil;	

Dia	23	–	Dia	do	Escoteiro	e	Dia	mundial	do	livro;	

Dia	24	–	Dia	do	Boi;	

Dia	25	–	Dia	da	Contabilidade;	

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

um	texto	publicado	na	página	quarenta	e	dois	da	revista	Brasil	Rotário	do	mês	de	abril	que	trata	sobre	o	

tema:	 “Porque	 eu	 me	 importo	 com	 você.	 O	 que	 significa	 de	 fato	 o	 companheirismo”,	 destacando	 o	

comprometimento	e	a	valorização	das	conquistas	baseadas	no	companheirismo.	Pelo	Turno	das	comissões	

de	 serviços	 o	 assunto	 abordado	 foi	 evento	 “Comida	de	Boteco”.	O	presidente	 Eduardo	 verificou	 com	os	

companheiros	a	quantidade	de	convites	vendidos	e	solicitou	o	máximo	de	empenho	dos	companheiros	para	

a	conclusão	das	vendas	e	recebimentos.	Em	seguida,	 informou	aos	companheiros	o	 interesse	do	 IFSP	em	

continuar	 com	 o	 projeto	 de	 intercâmbio,	 reforçou	 que	 devemos	 manter	 o	 contato	 com	 a	 instituição	 e	

nomeou	 a	 companheira	 Edileide	 e	 os	 companheiros	 Jaime	 e	 Wagner	 para	 serem	 os	 responsáveis	 pelo	

projeto.	O	companheiro	Wellinton	repassará	por	e-mail	o	contato	da	pessoa	responsável	pelo	projeto	no	IFSP	

e	os	companheiros	responsáveis	deverão	entrar	em	contato	e	analisar	a	possibilidade	para	dar	continuidade	

ao	projeto	com	a	instituição.	 	Pelo	Turno	dos	Inscritos	o	companheiro	secretário	Wellinton	informou	que	

recebeu	um	pedido	da	igreja	dos	Mórmons,	para	apoio	ao	projeto	“Mãos	que	ajudam”,	referente	ha	ações	

de	conscientização	para	a	saúde	bucal.	Disse	ainda	que	informou	a	pessoa	que	lhe	apresentou	o	pedido	que	

precisava	de	mais	detalhes	sobre	o	projeto,	para	poder	apresentar	esses	detalhes	ao	clube,	e	a	pessoa	disse	

que	 enviará	 um	 ofício	 para	 formalizar	 o	 pedido	 de	 apoio	 ao	 clube.	 O	 companheiro	 Sarkis	 informou	 que	

conversou	com	o	filho	do	profissional	que	será	homenageado,	que	seu	filho	ficou	muito	feliz	com	a	notícia.	

O	presidente	Eduardo	propôs	que	a	homenagem	seja	realizada	na	última	reunião	do	mês	tendo	em	vista	a	

realização	do	 jantar	do	clube.	O	companheiro	Sarkis	consultou	os	companheiros	sobre	o	que	poderia	ser	

entregue	 ao	 homenageado.	 Em	 seguida	 o	 presidente	 Eduardo	 passou	 a	 palavra	 ao	 visitante	 Claudenir	

Antônio	Detini,	mais	conhecido	como	“Piaca”,	e	o	mesmo	agradeceu	o	convite	do	companheiro	Wagner	para	

participar	da	reunião	do	clube,	falar	sobre	as	ações	realizadas	pelas	APAE	de	Birigui	e	agradeceu	o	apoio	do	

Rotary	Club	de	Birigui	Cidade	Pérola	quanto	ao	projeto	e	equipamentos	doados	na	área	de	saúde	para	a	

APAE.	Parabenizou	o	clube	pela	participação	no	projeto,	reforçou	o	convite	para	que	todos	façam	uma	visita	

à	APAE	de	Birigui	e	conheçam	o	trabalho	ali	realizado.	Em	seguida,	o	visitante	informou	sobre	o	“Livro	de	

ouro”	 que	 está	 circulando	 na	 sociedade	 para	 a	 realização	 de	 um	 projeto	 de	 energia	 fotovoltaica	 a	 ser	

instalado	na	APAE	de	Birigui	e	incentivou	os	companheiros	do	clube	a	realizar	um	evento	com	a	renda	para	

a	APAE,	ou	um	projeto	Global	para	ajudar	a	instituição	que	gasta	em	torno	de	dois	mil	e	quinhentos	reais	de	

energia	por	mês.	O	projeto	foi	orçado	em	cento	e	setenta	e	nove	mil	 reais,	 tem	a	parceria	das	empresas	

SOLAR	Energia	Solar	e	SOLIS	Aquecedores	que	já	demonstraram	interesse	em	colaborar	com	a	implantação	



do	projeto	e	 vão	doar	 sessenta	mil	 reais	 em	equipamentos	e	mão	de	obra	para	a	 instalação	do	projeto.	

Informou	ainda	que	 com	o	projeto	a	 instituição	economizará	 cerca	de	 trinta	mil	 reais	no	ano,	que	APAE	

sobrevive	da	arrecadação	por	meio	do	cupom	fiscal,	jantares,	doações,	leilões	e	verba	anual	de	quatrocentos	

mil	reais	que	recebe	do	governo,	que	a	instituição	tem	um	orçamento	anual	de	dois	milhões	e	quatrocentos	

mil	reais	e	tem	setenta	e	quatro	funcionários.	Na	sequência	o	presidente	Eduardo	agradeceu	a	presença	do	

“Piaca”	e	o	parabenizou	o	pelo	 trabalho	desenvolvido	a	 frente	da	 instituição.	Em	seguida	o	companheiro	

Vinicius	 tratou	 sobre	 a	 assembleia	 distrital	 que	 será	 realizada	 no	 da	 vinte	 e	 três	 de	 abril	 na	 cidade	 de	

Penápolis,	 informou	 a	 todos	 a	 programação,	 destacou	 a	 importância	 da	 presença	 dos	 companheiros	 na	

assembleia	e	informou	que	espera	poder	contar	com	a	presença	do	máximo	de	companheiros	possível	no	

evento.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	companheiro	Eduardo	realizou	sua	contribuição	à	fundação	rotária	

pelo	seu	filho	que	foi	aprovado	na	Universidade	Federal	de	Dourados,	informou	que	já	foram	até	lá	e	que	

está	 tudo	 bem	 encaminhado	 para	 que	 seu	 filho	 inicie	 o	 curso.	 Pelo	 Turno	 da	 Presidência,	 o	 presidente	

Eduardo	 agradeceu	 a	 presença	 de	 todos	 e	mais	 uma	 vez	 a	 presença	 e	 as	 palavras	 do	 visitante	 “Piaca”,	

reforçou	a	 importância	de	os	 companheiros	participarem	da	 assembleia	que	 será	 realizada	na	 cidade	de	

Penápolis.	Nada	mais	havendo	a	tratar,	o	presidente	Eduardo	encerrou	a	reunião	as	vinte	e	uma	horas	e	vinte	

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	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


