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

janeiro	de	dois	mil	e	dezesseis	 (25/01/2016),	 às	 vinte	horas	e	 trinta	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,	 Eglison	Frigério,	Fernando	Oliveira	Ferreira,	 Jaime	 Julieti,	

Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Renato	 de	 Bianchi,	 Ricardo	 Siquinelli	

Catarin,	Robson	Augusto	Cotarelli,	Sérgio	Luiz	Ferreira	Lima,	Wagner	Dauberto	Mastelaro	e	Welinton	Luis	

Wolber,	 e	 três	 visitantes,	 Camile	 Lameiras	 Martins	 Catarin	 e	 Pedro	 Jorge	 Catarin,	 esposa	 e	 filho	 do	

companheiro	 Ricardo	 e	Margarete	Mazetto,	 convidada	 do	 companheiro	Mauro.	 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	Ricardo	Siquineli	Catarin.	

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	Fernando:	“Os	 sensíveis	 sofrem	

mais,	 mas	 amam	 mais	 e	 sonham	 mais”	 (Augusto	 Cury).	 Pelo	 Turno	 da	 Secretaria,	 o	 companheiro	

secretário	Wellinton	informou	que	não	seria	necessário	fazer	uso	da	palavra.	Pelo	Turno	da	Tesouraria,	o	

companheiro	Eglison	cumprimentou	todos	os	presentes	e	informou	que	os	pagamentos	de	janeiro	já	foram	

quitados	 e	 que	 para	 o	mês	 de	 fevereiro	 o	 clube	 deverá	 pagar	 per-capta	 distrital	 e	 o	 valor	 referente	 ao	

projeto	 “fotovoltaico”,	 dois	 mil	 e	 oitocentos	 reais	 (R$	 2.800,00).	 Pelo	 Turno	 do	 Companheirismo,	 o	

companheiro	Renato	 informou	que	 já	 transcorreram	vinte	e	cinco	dias	do	ano	e	em	seguida	 informou	as	

seguintes	datas	comemorativas	da	semana:	

Dia	25	–	Aniversário	da	cidade	de	São	Paulo	e	Dia	do	Carteiro;	

Dia	27–	Dia	internacional	em	Memória	das	Vítimas	do	Holocausto;	

Dia	28	–	Dia	de	São	Tomaz	de	Aquino;	



Dia	30	–	Dia	da	Saudade,	Dia	do	Portuário	e	Dia	do	Padrinho;	

Dia	31	–	Dia	do	Mágico	e	Dia	de	São	Dom	Bosco;	

Pelo	 Turno	 da	 Instrução	 Rotária,	 o	 companheiro	 Vinícius	 não	 pode	 estar	 presente,	 mas	 o	 presidente	

Eduardo	 efetuou	 a	 leitura	 de	 um	 artigo	 publicado	 na	 página	 14	 da	 revista	 Brasil	 Rotário	 do	 mês	 de	

dezembro,	 referente	 ao	Dia	Mundial	 de	Combate	 a	 Pólio,	 “Não	 ficamos	de	 fora:	O	Brasil	 respondeu	por	

mais	 de	 20%	 das	 ações	mundiais	 que	marcaram	 a	 data”.	 Pelo	 Turno	 das	 comissões	de	 serviços	 não	 foi	

abordado	 nenhum	 assunto	 nessa	 reunião.	 Não	 tivemos	 o	 Turno	 dos	 Inscritos.	Pelo	Turno	 do	Momento	

Feliz,	não	tivemos	contribuição	nessa	reunião.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	presidente	Eduardo	relembrou	

que	a	professora,	 ”Sra.	 Josi”,	da	Escola	Estadual	 “Regina	Valarini	Vieira”	deixou	um	CD	que	 foi	 analisado	

pelo	companheiro	Marcelo	e	que	será	analisado	pelo	presidente	para	posteriormente	ajudar	na	elaboração	

das	 novas	 edições	 do	 projeto	 de	 intercâmbio	 com	 o	 IFSP	 ou	 outra	 instituição.	 O	 presidente	 Eduardo	

destacou	que	no	ano	passado	o	companheiro	Wellinton,	atual	secretário	do	clube,	elaborou	o	projeto	e	deu	

andamento	 ao	mesmo,	mas	 que	 para	 esse	 ano	 não	 poderia	 assumir	 o	 projeto	 devidos	 as	 atividades	 da	

secretaria	e	elaboração	das	atas	e	que	outros	companheiros	deveriam	assumir	o	projeto.	Para	isso	deverão	

atualizar	o	projeto,	entrar	em	contato	com	o	IFSP,	agendar	as	datas.	Ficaram	responsáveis	pelo	projeto	os	

companheiros	 Renato	 e	 Wagner.	 O	 presidente	 Eduardo	 solicitou	 que	 os	 companheiros	 indiquem	

profissionais	que	poderiam	ser	homenageados	pelo	clube	tendo	em	vista	a	área	de	enfoque	do	Rotary	para	

o	 mês	 de	 janeiro,	 “Serviços	 profissionais”.	 Os	 companheiros	 deverão	 indicar	 os	 nomes	 no	 grupo	 do	

aplicativo	 “WhatsApp”,	 até	 a	 próxima	 reunião,	 para	 que	 na	 reunião	 possamos	 definir	 o	 homenageado	 e	

providenciar	a	homenagem.	Destacou	que	para	o	mês	de	fevereiro	a	área	de	enfoque	será	o	Aniversário	de	

112	anos	do	Rotary	e	que	o	clube	deverá	produzir	um	“CD	ou	DVD”	para	a	divulgação	das	ações	do	Rotary.	

O	 presidente	 informou	 que	 o	 companheiro	Wilson	 Tragueta,	 do	 Rotary	 Club	 Birigui,	 solicitou	 que	 nosso	

clube	providencie	a	placa	para	a	 inauguração	do	projeto	do	abrigo	Vó	Tereza.	O	presidente	solicitou	que	

um	 dos	 companheiros	 se	 prontificasse	 para	 providenciar	 a	 placa.	 Finalizando,	 o	 presidente	 Eduardo	

lembrou	os	 companheiros	que	o	 governador	 solicitou	uma	doação	per-capta	de	dez	dólares	 sendo	cinco	

dólares	para	o	Fundo	anula	do	Rotary	e	cinco	dólares	para	o	Fundo	Pólioplus.	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	


