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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Pérola,	realizada	ao	sétimo	dia	do	mês	de	dezembro	

de	 dois	 mil	 e	 dezesseis	 (07/12/2016),	 às	 vinte	 horas	 e	 quarenta	 minutos,	 na	 sede	 do	 restaurante	 Vó	

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

sendo	 onze	 companheiros,	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Edileide	 Aparecida	 Brito	 Bodenhausen,	 Fernando	

Oliveira	Ferreira,	Jaime	Juliet,	Marcelo	Yamane	Tanaka,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Mauro	Célio	

Mora,	Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	Renato	de	Bianchi,	Sérgio	Luiz	Ferreira	Lima	e	Welinton	Luis	

Wolber,	e	seis	visitantes,	Elizabeth	Campos	Sinhorini	e	Gabriel	Henrique	Campos	Sinhorini,	esposa	e	filho	

do	 presidente	 Eduardo,	 Sandra	 Mora,	 esposa	 do	 companheiro	 Mauro,	 Stine	 Mai	 Tollund	 Kempel,	

intercambiária	 dois	 mil	 e	 dezesseis/dois	 mil	 e	 dezessete,	 Karsten	 Volkmar	 Bodenhausen	 esposo	 da	

companheira	 Edileide	 e	 seu	 filho	 Arthur	 Bodenhausen.	 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	companheiro	Jaime	Juliet.	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:	 “Não	 possuo	 a	 beleza	 da	 perfeição,	 a	 força	 da	 sabedoria,	 o	 olhar	

amplo	do	 conhecimento.	 Só	 possuo	o	 suave	 sussurro	 da	 esperança”	 (Joan	W.	Anglund).	Pelo	 Turno	da	

Secretaria,	o	companheiro	secretário	Wellinton,	saudou	todos	os	presentes	e	informou	a	todos	que	o	clube	

recebeu	três	convites	para	homenagens	que	seriam	entregues	a	munícipes	na	Câmara	Municipal	de	Birigui	

e	 efetuou	 a	 leitura	 para	 conhecimento	 dos	 companheiros.	 Nessa	 reunião	 não	 tivemos	 o	 Turno	 da	

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

trezentos	 e	 quarenta	 e	 um	 dias	 do	 ano	 e	 em	 seguida	 informou	 as	 seguintes	 datas	 comemorativas	 da	

semana:	

Dia	08	–	Aniversário	de	105	anos	de	Birigui,	Dia	da	justiça	e	Dia	da	família;	



Dia	09	–	Dia	do	Fonoaudiólogo	e	do	Alcoólico	recuperado;	

Dia	10–	Dia	da	Declaração	Universal	dos	Direitos	Humanos	e	Dia	Universal	do	Palhaço;	

Dia	11–	Dia	do	Engenheiro;	

Dia	 13	 –	 Dia	 do	Marinheiro,	 Dia	 do	 Ótico,	 Dia	 Nacional	 do	 Cego,	 Dia	 de	 Santa	 Luzia,	 Dia	 do	 Pedreiro	 e	

aniversário	do	Sr.	Raul	Sinhorini,	pai	do	presidente	Eduardo;	

Pelo	Turno	da	Instrução	Rotária,	o	presidente	Eduardo	efetuou	a	leitura	de	um	artigo	publicado	na	página	

vinte	 da	 revista	 Brasil	 Rotário,	 “Além	 das	 bombas	 e	 fronteiras”,	 que	 tratava	 sobre	 ajuda	 às	 famílias	 de	

rotarianos	 refugiadas	 em	 todo	 o	 mundo.	 Esta	 é	 uma	 campanha	 promovida	 pelo	 Comitê	 de	 auxílio	 aos	

rotarianos	no	mundo.	Pelo	Turno	das	comissões	de	serviços	os	assuntos	abordados	foram:	1	-	Projeto	de	

Natal.	O	presidente	Eduardo	verificou	com	os	companheiros	os	presentes	entregues,	informou	que	aqueles	

que	ainda	não	doaram	poderão	entregar	os	brinquedos	na	data	da	próxima	reunião	do	clube,	já	embalados	

para	presente	e	identificados	pela	idade	e	gênero.	Solicitou	aos	companheiros	sugestões	de	onde	poderiam	

ser	entregues	os	brinquedos	arrecadados.	Como	a	quantidade	arrecadada	de	brinquedos	foi	pequena	até	a	

data	da	reunião,	aguardaremos	a	próxima	reunião.	De	acordo	com	o	presidente,	a	ideia	era	de	que	os	filhos	

dos	companheiros	entregassem	esses	presentes	às	crianças	carentes.		Outra	sugestão	foi	a	de	entregar	os	

presentes	arrecadados	a	alguém	que	está	acostumado	a	fazer	essa	distribuição.	2	-	Projeto	intercâmbio.	O	

presidente	Eduardo	informou	aos	companheiros	que	recebeu	da	professora	que	acompanhou	o	projeto	de	

intercâmbio	na	escola	estadual	Profa.	Regina	Valarini	Vieira,	um	“CD”	contendo	os	arquivos	das	atividades	

realizadas	durante	a	 realização	do	projeto	em	parceria	com	a	escola	e	solicitou	ao	companheiro	Marcelo	

que	analisasse	o	material	e	se	possível	publicasse	no	site	do	clube	na	área	restrita.	3	–	Área	de	enfoque	do	

Rotary	para	o	mês	de	janeiro.	O	presidente	informou	aos	presentes	que	no	mês	de	janeiro	o	Rotary	destaca	

como	área	de	enfoque	os	serviços	profissionais.	Solicitou	aos	companheiros	ideias	e	indicações	de	pessoas	

que	 poderiam	 ser	 homenageadas.	 Pelo	 Turno	 dos	 Inscritos	 o	 companheiro	 Wellinton	 agradeceu	 aos	

companheiros	do	clube	e	esposas	pela	preocupação	de	todos	e	orações,	na	ocasião	do	falecimento	de	seu	

pai	 Sr.	 Valdinei	 Wolber,	 que	 faleceu	 no	 dia	 vinte	 e	 nove	 de	 novembro	 no	 município	 de	 Agudos-SP.	 O	

companheiro	Sérgio	agradeceu	ao	companheiro	Mauro	e	Sandra	por	ceder	a	casa	para	a	confraternização	

de	final	de	ano	e	informou	que	está	providenciando	as	carnes	e	outros	acompanhamentos.	Companheiros	

sugeriram	a	compra	de	picolés	e	combinaram	que	a	companheira	ou	esposa	que	quiser,	poderá	levar	um	

doce	para	a	sobremesa.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	não	tivemos	contribuição	nessa	reunião.	Pelo	Turno	

da	 Presidência,	 o	 presidente	 Eduardo	 perguntou	 se	 os	 companheiros	 realizaram	 as	 visitas	 às	 entidades,	

informou	 que	 chegaram	 os	 boletos	 referentes	 ao	 pagamento	 do	 projeto	 fotovoltaico	 e	 que	 no	 caixa	 do	

clube	 os	 valores	 já	 estão	 separados.	 Reforçou	 que	 os	 companheiros	 deverão	 acertar	 às	 pendências	

referentes	ao	churrasco	dos	companheiros,	que	antecedeu	o	evento	Rotary	Grill.	Solicitou	ao	secretário	do	



clube	e	segundo	secretário	a	finalização	das	atas	das	reuniões	ordinárias	e	do	conselho	diretor	anteriores	

para	 que	 possam	 ser	 enviadas	 aos	 companheiros	 e	 salvas	 no	 site	 do	 clube	 na	 área	 restrita.	 Sobre	 o	

intercâmbio	o	presidente	Eduardo	 informou	que	os	 companheiros	Robson	e	Wagner	deveriam	 ir	a	COEB	

para	verificar	interessados	em	participar	do	intercâmbio,	mas	como	o	ano	letivo	está	terminando	terão	que	

ir	apenas	ao	próximo	ano.	Informou	ainda	que	assim	que	retornarmos	as	reuniões	em	2017	faremos	uma	

votação	 sobre	 a	 continuidade	 do	 programa	 de	 intercâmbio.	 Quanto	 à	 frequência	 dos	 companheiros	 as	

reuniões	 do	 clube,	 o	 presidente	 Eduardo	 informou	 que	 espera	 ver	 números	 melhores	 no	 próximo	 ano	

tendo	 em	 vista	 que	 a	 frequência	 dos	 companheiros	 as	 reuniões	 está	 muito	 baixa,	 o	 que	 dificulta	 a	

continuidade	das	ações	do	clube.	Destacou	que	fomos	elogiados	pelo	Governador	pela	frequência	no	dia	da	

reunião,	mas	após	a	visita	tivemos	reuniões	que	a	frequência	ficou	abaixo	de	50%	e	solicitou	empenho	dos	

companheiros	para	frequentarem	as	reuniões.	Informou	que	a	apresentação	da	intercambiária	Stine,	sobre	

a	 Dinamarca,	 ficou	marcada	 para	 o	 dia	 quinze	 de	 fevereiro	 de	 dois	mil	 e	 dezessete	 e	 que	 conta	 com	 a	

presença	de	 todos.	Nada	mais	havendo	a	 tratar,	o	presidente	Eduardo	agradeceu	a	presença	de	 todos	e	

encerrou	a	reunião	as	vinte	uma	horas	e	trinta	e	cinco	minutos	solicitando	que	todos	em	pé	saudassem	o	

pavilhão	 nacional	 e	 o	 do	 Rotary.	 Eu,	 Wellinton	 Luís	 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	
	


