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

março	de	dois	mil	e	dezessete	(22/03/2017),	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	quinze	pessoas,	

sendo	 doze	 companheiros,	Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Edileide	 Bodenhausen,	 Eglison	 Frigério,	 Fernando	

Oliveira	 Ferreira,	 Jaime	 Juliet,	 Larissa	 Caroline	 Fialho	 Rodrigues,	 Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	 Marcos	

Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Mauro	 Célio	 Mora,	 Vinícius	 Andreotti,	 Wagner	 Dauberto	 Mastelaro	 e	

Welinton	 Luis	Wolber,	e	 três	 visitantes,	Karsten	Bodenhausen	 e	Arthur	Bodenhausen	 esposo	e	 filho	da	

companheira	 Edileide,	 e	 Stine	 Mai	 Tollund	 Kempel,	 intercambiária	 dois	 mil	 e	 dezesseis/dois	 mil	 e	

dezessete.	O	companheiro	Fernando	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	 Luís	Wolber,	 primeiro	 secretário	 e	 pelo	 companheiro	

Vinícius	Andreotti,	 presidente	eleito	dois	mil	 e	dezessete/dois	mil	 e	dezoito.	Pelo	 turno	do	Protocolo,	o	

companheiro	Fernando	 saudou	 todos	os	presentes	anunciando	em	seguida	à	pauta	da	 reunião	do	dia.	A	

mensagem	do	dia	 foi	 lida	pela	companheira	Edileide:	“Que	hoje	seja	um	novo	dia,	de	alma	presente.	De	

coração	fazendo	festa	para	quem	nos	faz	feliz.	E	que	a	gente	agradeça	cada	pequeno	milagre	diário	com	

humildade.	A	sabedoria	está	em	acreditar	em	si	mesmo	e	seguir”	 (Autor	desconhecido).	Não	tivemos	o	

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

informou	 que	 estava	 aberto	 aos	 recebimentos.	 Pelo	Turno	 do	 Companheirismo,	o	 companheiro	Marcos	

informou	 que	 já	 transcorreram	 oitenta	 e	 um	 dias	 do	 ano	 e	 em	 seguida	 informou	 as	 seguintes	 datas	

comemorativas	da	semana:	

	

Dia	22	–	Dia	Mundial	da	Água;	



Dia	23–	Dia	Mundial	da	Meteorologia;	

Dia	24	–	Aniversário	do	Matheus	Polato	Bernardes	Fernandes,	filho	do	companheiro	Marcos;	

Dia	25	–	Dia	da	Constituição	e	Dia	de	São	Dimas;	

Dia	26	–	Dia	do	Cacau;	

Dia	27–	Dia	do	Circo;	

Dia	28–	Dia	do	Diagramador	e	Dia	do	Revisor;	

	

Pelo	 Turno	 da	 Instrução	 Rotária,	 o	 companheiro	 Vinícius	 saudou	 a	 todos	 e	 deu	 continuidade	 ao	 tema	

“talento	 a	 disposição	 do	 bem	 comum”	 efetuando	 a	 leitura	 de	 um	 artigo	 escrito	 pelo	 rotariano	Marcelo	

Argolom,	publicitário,	que	foi	publicado	na	revista	Brasil	Rotário	do	mês	de	janeiro,	página	39.	Pelo	Turno	

das	comissões	de	serviços	o	assunto	abordado	foi	o	evento,	“Comida	de	boteco”.	Segundo	o	companheiro	

Marcelo,	 teremos	quatro	patrocínios	de	duzentos	e	cinquenta	 reais,	a	 ideia	é	 fechar	os	patrocínios	até	o	

próximo	sábado.	Quanto	ao	grupo	de	samba,	o	grupo	que	tocou	no	ano	passado,	gratuitamente,	se	desfez	

e	não	poderão	tocar	no	evento.	O	companheiro	Marcelo	está	verificando	com	outro	grupo,	porém	cobrarão	

quinhentos	 reais	 (costuma	 cobrar	mil	 reais,	 valor	 verificado	 com	 o	 proprietário	 do	 Bar	 Barão,	 Fábio).	 A	

companheira	Larissa	entrará	em	contato	com	o	grupo	de	samba	“Tom	maior”,	para	verificar	se	podem	fazer	

o	mesmo	valor	de	quinhentos	 reais,	pois	o	grupo	é	mais	 conhecido.	Os	 companheiros	deverão	enviar	as	

logomarcas	 das	 empresas	 para	 confecção	 do	 convite.	 Faltam	 ainda	 sete	 patrocínios	 para	 finalizar.	 Não	

tivemos	 o	 Turno	 dos	 Inscritos.	 Pelo	 Turno	 do	 Momento	 Feliz,	 a	 companheira	 Larissa	 realizou	 sua	

contribuição	à	Fundação	Rotária	por	ter	retomado	sua	participação	nas	reuniões	do	clube.	Pelo	Turno	da	

Presidência,	 o	 presidente	 Eduardo	 verificou	 com	 o	 companheiro	Wagner	 como	 estava	 o	 andamento	 do	

projeto	 de	 intercâmbio	 com	 a	 escola	 Vicente	 Felício	 Primo.	O	 presidente	 consultou	 os	 companheiros	 se	

ainda	seria	viável	a	homenagem	a	um	profissional	de	Birigui	que	estava	previsto	para	ser	feito	em	janeiro,	

mas	ainda	não	foi	feito.	A	ideia	seria	fazer	a	entrega	na	última	semana	de	abril,	juntamente	com	o	jantar.	

Os	companheiros	ainda	poderão	fazer	suas	indicações	nessa	semana	no	grupo	do	aplicativo	whatsapp.	Até	

o	 presente	momento	 tivemos	 a	 indicação	 do	 Sr.	 Valdecir	 Rodrigues	 dos	 Santos,	 entregador	 da	 empresa	

“Carvoaria	Sogra”	e	Sérgio	Godinho,	que	faz	um	trabalho	nas	redes	sociais	resgatando	a	história	de	Birigui.	

O	companheiro	Marcos	 irá	preparar	uma	enquete,	em	ambiente	virtual,	para	a	votação	dos	profissionais	

indicados	pelos	 companheiros.	O	presidente	Eduardo	consultou	a	 intercambiária	Stine	 se	o	 companheiro	

Robson	repassou	a	ela	as	informações	sobre	a	Conferência	Distrital	que	será	realizada	em	Dourados	-	MS,	

hospedagem	para	ela,	refeições,	inscrição,	etc.	Nada	mais	havendo	a	tratar,	o	presidente	Eduardo	encerrou	

a	 reunião	 as	 vinte	 e	 uma	 horas	 e	 quinze	 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	


