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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	 -	Cidade	Pérola,	 realizada	ao	oitavo	dia	do	mês	de	março	de	

dois	 mil	 e	 dezessete	 (08/03/2017),	 às	 vinte	 horas	 e	 vinte	 e	 seis	 minutos,	 na	 sede	 do	 restaurante	 Vó	

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

sendo	 dezesseis	 companheiros,	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Edileide	 Bodenhausen,	 Eglison	 Frigério,	

Fernando	Oliveira	Ferreira,	Jaime	Juliet,	Marcelo	Ginez,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Mauro	Célio	

Mora,	Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	Renato	de	Bianchi,	Robson	Augusto	Cotarelli,	Sarkis	Nakad	

Junior,	Sérgio	Luiz	Ferreira	Lima,	Vinícius	Andreotti,	Wagner	Dauberto	Mastelaro	e	Welinton	Luis	Wolber,	

e	dois	visitantes,	João	Pedro	Ferracini,	 filho	da	companheira	Nelcivânia	e	Gabriel	Campos	Sinhorini,	 filho	

do	presidente	Eduardo.	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,	 e	 pelas	 companheiras	 Edileide	 Bodenhausen	 e	

Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	 Ferracini	 tendo	 em	 vista	 o	 Dia	 internacional	 das	 mulheres.	 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:	 “Feliz	 Dia	 internacional	 da	 Mulher!	

Mulheres	fracas,	fortes.	Não	importa.	Mulheres	mostram	que	mesmo	através	da	fragilidade	são	fortes	o	

bastante	 para	 erguerem	 sempre	 a	 cabeça	 sem	 desistir,	 pois,	 sabemos	 que	 somos	 capazes	 de	 vencer.	

Temos	a	delicadeza	das	flores,	a	força	de	ser	mãe,	o	carinho	de	ser	esposa,	a	reciprocidade	de	ser	amiga,	

a	paixão	de	ser	amante	e	o	amor	por	ser	mulher!	Somos	guerreiras,	vencedoras.	Somos	sempre	o	tema	de	

um	 poema.	 Distribuímos	 paixão,	 meiguice,	 força,	 carinho,	 amor.	 Somos	 um	 pouco	 de	 tudo.	 Calmas,	

agitadas,	 lentas!	 Vaidosas,	 charmosas,	 turbulentas.	 Mulheres	 fortes	 e	 lutadoras.	 Mulheres	

conquistadoras	que	amam	e	querem	ser	amadas.	Elegantes	e	repletas	de	 inteligência.	Com	paciência	o	

mundo	 soube	 conquistar.	 Mulheres	 duras,	 fracas.	 Mulheres	 de	 todas	 as	 raças.	 Mulheres	 guerreiras.	

Mulheres	 sem	 fronteiras.	 Simplesmente	 Mulheres”	 (Autor	 desconhecido).	 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	estava	 aberto	 aos	

recebimentos	 e	 que	 o	 clube	 ainda	 precisa	 quitar	 valores	 referentes	 ao	 projeto	 fotovoltaico	 e	 per-capta	

semestral.	 Pelo	 Turno	 do	 Companheirismo,	 o	 companheiro	 Renato	 informou	 que	 já	 transcorreram	

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

Dia	8	–	Dia	Internacional	da	Mulher;	

Dia	9	–	Dia	Mundial	do	DJ;	

Dia	10	–	Dia	do	Sogro	e	do	Telefone;	

Dia	12	–	Dia	do	Bibliotecário	

Dia	14	–	Dia	do	Pi,	Dia	do	Vendedor	de	Livros	e	Dia	dos	Animais;	

Dia	15	–	Dia	Mundial	da	Escola,	Dia	Mundial	do	Consumidor	e	Dia	de	São	Longuinho;	

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

revista	 Brasil	 Rotário	 de	 janeiro,	 matéria	 publicada	 na	 página	 trinta	 e	 seis,	 com	 o	 tema:	 “Talentos	 a	

disposição	do	bem	comum”,	um	depoimento	de	cinco	 rotarianos	de	diferentes	profissões	que	prestaram	

serviços	 comunitários	 destacando	 que	 ”aqui	 (no	 Rotary)	mais	 se	 beneficia	 quem	de	melhor	 serve”.	Pelo	

Turno	 das	 comissões	 de	 serviços	 o	 assunto	 abordado	 foi	 o	 evento	 “Comida	 de	 Boteco”.	 O	 presidente	

Eduardo	verificou	com	o	companheiro	Sérgio	a	questão	do	grupo	de	samba	e	ele	informou	que	o	grupo	que	

tocou	 no	 evento	 anterior	 não	 está	mais	 se	 apresentando.	 	O	 presidente	 verificou	 os	 patrocínios	 com	os	

companheiros,	 mas	 até	 o	momento	 foi	 verificado	 que	 temos	 poucos	 patrocínios	 confirmados.	 Verificou	

também	 com	 o	 companheiro	 Wagner	 sobre	 o	 andamento	 do	 projeto	 de	 intercâmbio	 com	 a	 escola	 e,	

segundo	 ele,	 fará	 uma	 reunião	 com	 a	 Profa.	 Jose	 na	 próxima	 segunda	 feira	 e	 convidou	 a	 companheira	

Edileide	para	participar	da	reunião.	O	presidente	Eduardo	solicitou	que	o	companheiro	Wagner	elabore	um	

cronograma	 das	 atividades	 do	 projeto	 para	 acompanhamento.	 Pelo	 Turno	 dos	 Inscritos	 o	 companheiro	

Sarkis	informou	a	todos	que	uma	ex-companheira	do	Rotary,	Sra.	Maria	de	Fátima	Bansi	Gajardoni	faleceu	

nessa	semana.	O	visitante	 João	Pedro	Ferracini	 informou	que	tomou	conhecimento	que	será	 implantado	

em	Birigui	um	 Interact	Club,	 subsidiado	pelo	Rotary	Club	XIX	de	Abril,	o	 responsável	 será	o	companheiro	

Rafael,	segundo	ele	já	tem	treze	jovens	interessados,	sendo	oito	jovens	que	participaram	do	evento	RYLA.	

Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	não	tivemos	contribuição	à	Fundação	Rotária	nessa	reunião.	Pelo	Turno	da	

Presidência,	o	presidente	Eduardo	agradeceu	os	companheiros	Wellinton,	Marcelo,	Marcos	e	Robson	pela	

presença	 na	 inauguração	 do	 projeto	 Fotovoltaico	 no	 Abrigo	 Vó	 Tereza	 e	 verificou	 com	 o	 companheiro	

Robson	como	está	a	elaboração	do	“aplication”	da	jovem	Letícia	Pedroso	que	tem	interesse	em	participar	



do	projeto	de	intercâmbio.	Destacou	ainda	que	os	pais	da	jovem	estão	muito	empolgados	para	que	a	filha	

conquiste	 essa	 oportunidade.	 O	 presidente	 eleito	 dois	 mil	 e	 dezessete,	 dois	 mil	 e	 dezoito,	 Vinícius,	

informou	 que	 está	 concluindo	 a	 formação	 do	 Conselho	 Diretor,	 definindo	 os	 cargos	 e	 funções	 dos	

companheiros	em	sua	gestão,	que	o	treinamento,	“PETS”,	será	em	Penápolis	e	provavelmente	na	próxima	

semana	 informará	 mais	 detalhes	 a	 todos.	 O	 presidente	 Eduardo	 verificou	 ainda	 o	 interesse	 dos	

companheiros	em	participar	da	Conferência	Distrital	que	será	realizada	em	Dourados	–	MS,	entre	os	dias	

um	 e	 quatro	 de	 junho.	O	 presidente	 Eduardo	 informou	 que	 para	 a	 inauguração	 do	 projeto	 Fotovoltaico	

foram	 confeccionados	 cinco	 outdoors	 e	 todos	 foram	 faturados	 para	 o	 nosso	 clube,	 porém	 cada	 clube	

pagaria	um	e	os	dois	restantes	seriam	pagos	por	patrocinadores	do	Abrigo	Vó	Tereza.	O	presidente	entrou	

em	 contato	 com	 o	 Sr.	 Cleber,	 presidente	 do	 Abrigo	 Vó	 Tereza	 e	 ele	 informou	 que	 ainda	 não	 tem	 os	

patrocinadores	 e	 que	 irá	 providenciar.	 Nada	 mais	 havendo	 a	 tratar,	 o	 presidente	 Eduardo	 encerrou	 a	

reunião	 as	 vinte	 uma	 horas	 e	 trinta	 e	 sete	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	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


