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

fevereiro	de	dois	mil	e	dezessete	(15/02/2017),	às	vinte	horas	e	quarenta	minutos,	na	sede	do	restaurante	

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

sendo	 dez	 companheiros,	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Edileide	 Bodenhausen,	 Fernando	 Oliveira	 Ferreira,	

Jaime	Juliet,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	Robson	Augusto	

Cotarelli,	 Vinícius	 Andreotti,	 Wagner	 Dauberto	 Mastelaro	 e	 Welinton	 Luis	 Wolber,	 e	 cinco	 visitantes,	

Elizabeth	Campos	Sinhorini	e	Gabriel	Henrique	Campos	Sinhorini,	esposa	e	 filho	do	presidente	Eduardo,	

João	 Pedro	 Ferracini,	 filho	 da	 companheira	 Nelcivânia,	 Cristiane	 Nomerowsky	 Cotarelli,	 esposa	 do	

companheiro	Robson,	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	Luis	Wolber,	 primeiro	 secretário	e	pelo	 companheiro	Wagner	

Dauberto	 Mastelaro.	 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:	

“Ser	feliz	é	encontrar	força	no	perdão,	esperanças	nas	batalhas,	segurança	no	palco	do	medo,	amar	nos	

desencontros.	É	agradecer	a	Deus	a	cada	minuto	pelo	milagre	da	vida”	(Fernando	Pessoa).		Pelo	Turno	da	

Secretaria,	o	companheiro	secretário	Wellinton,	 informou	que	não	seria	necessário	o	uso	da	palavra.	Não	

tivemos	 o	 Turno	 da	 Tesouraria	 devido	 à	 ausência	 do	 companheiro	 Eglison.	 Não	 tivemos	 o	 Turno	 do	

Companheirismo,	 devido	 à	 ausência	 do	 companheiro	 Renato.	 “Pelo	 Turno	 da	 Instrução	 Rotária,	 o	

companheiro	Vinícius	saudou	a	todos	e	efetuou	a	leitura	de	um	texto	com	o	tema	“Frequência	nos	clubes	

do	 Rotary”	 destacando	 que	 o	 Rotary	 não	 tem	 mãos,	 senão	 as	 nossas”.	 Pelo	 Turno	 das	 comissões	 de	

serviços	o	assunto	abordado	foi	o	evento	“Comida	de	boteco”,	porém	o	presidente	Eduardo	informou	que	

trataria	 sobre	 o	 assunto	 no	 turno	 da	 presidência.	Pelo	 Turno	 dos	 Inscritos	 o	 a	 intercambiária	 Stine	Mai	



Tollund	Kempel	realizou	uma	apresentação	sobre	o	seu	país,	a	Dinamarca,	um	país	de	quarenta	e	três	mil	

quilômetros	quadrados,	cinco	milhões	e	meio	de	habitantes,	uma	península	formada	por	mil	quatrocentos	

e	 dezenove	 ilhas,	 onde	 os	 trabalhadores	 trabalham	 trinta	 e	 sete	 horas	 por	 semana,	 o	 salário	 mínimo	

corresponde	a	 sessenta	 reais	por	hora,	onde	as	pessoas	podem	andar	a	meia	noite	na	 rua	 tranquilos,	os	

benefícios	de	saúde	como	médicos	e	dentistas	são	gratuitos	até	os	dezoito	anos	e	a	partir	dessa	idade	são	

pagos.	 Até	 os	 dezoito	 anos	 a	 educação	 é	 gratuita	 a	 partir	 dessa	 idade	 o	 jovem	 pode	 obter	 apoio	 do	

governo.	A	 religião	predominante	é	protestante	com	setenta	e	um	por	 cento,	onde	aos	quatorze	anos	o	

jovem	passa	por	uma	 	 “confirmação”,	porém	ela	destacou	que	não	 tem	religião	definida.	Finalizou	a	 sua	

apresentação	abrindo	espaço	para	perguntas	e	agradecendo	a	receptividade	dos	brasileiros.	Pelo	Turno	do	

Momento	Feliz,	não	tivemos	contribuição	à	Fundação	Rotária	nessa	reunião.	Pelo	Turno	das	comissões	de	

serviço	foi	abordado	o	evento	“Comida	de	boteco”.	O	companheiro	Marcelo	avisou	durante	a	semana	que	

enviou	o	“release”	no	e-mail	dos	companheiros,	o	evento	foi	marcado	para	o	dia	sete	de	maio	de	dois	mil	e	

dezessete.	 Sobre	 o	 projeto	 de	 intercâmbio	 com	 o	 IFSP,	 o	 presidente	 consultou	 o	 companheiro	Wagner	

sobre	a	continuidade	do	projeto	e	que	ele	e	o	Renato	deverão	marcar	uma	reunião	com	o	IFSP	para	iniciar	

o	 trabalho.	 O	 companheiro	 Wagner	 deverá	 conversar	 com	 a	 professora	 Jose	 que	 cuidou	 do	 projeto	

anteriormente	para	verificar	se	ela	poderá	participar	novamente.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	presidente	

Eduardo	 informou	 que	 no	 dia	 vinte	 e	 quatro	 de	 fevereiro,	 as	 oito	 horas,	 será	 inaugurado	 no	 Abrigo	 Vó	

Tereza,	 com	a	presença	do	Governador	e	 autoridades.	 Sobre	o	 intercâmbio	estamos	precisando	de	mais	

uma	 família	 para	 receber	 a	 próxima	 intercambiária,	 pois	 uma	 das	 famílias	 será	 a	 da	 companheira	

Nelcivânia,	 a	 outra	 família	 será	 a	 do	 companheiro	 Wagner,	 e	 precisamos	 de	 mais	 uma	 família.	 A	

companheira	 Vânia	 informou	 que	 conhece	 uma	 família,	 não	 rotariana,	 que	 poderia	 receber	 o	

intercambiário.	 O	 companheiro	 Wagner	 deverá	 fazer	 uma	 visita	 a	 COEB	 para	 verificar	 o	 dia	 para	 a	

divulgação	da	vaga	de	intercâmbio	e	verificar	interessados.	O	presidente	Eduardo	lembrou	que	foi	votado	

na	 reunião	 anterior,	 por	 doze	 votos	 a	 um,	 a	 continuidade	 do	 projeto	 de	 intercâmbio,	mas	 que	 o	 clube	

precisa	 “correr	 atrás”	para	 receber	os	próximos	 intercambiários.	 Lembrou	ainda	que	na	 reunião	anterior	

foram	votadas	algumas	alterações.	Quanto	ao	número	de	 reuniões,	por	doze	 votos	a	um,	 ficou	decidido	

que	a	primeira	reunião	do	mês	será	realizada	apenas	com	o	Conselho	Diretor,	e	nas	demais	quartas	feiras	

do	mês	 serão	 realizadas	 as	 reuniões	ordinárias.	Na	última	 reunião	do	mês	 teremos	um	 jantar	pago	pelo	

clube	para	os	companheiros	do	clube,	os	familiares	deverão	pagar	para	o	tesoureiro	no	final	da	reunião.	O	

caixa	do	clube	será	analisado	semanalmente	para	verificar	se	o	clube	terá	condições	de	manter	os	jantares	

dessa	forma,	sem	alterar	o	valor	da	mensalidade	do	clube,	tendo	em	vista	que	não	é	o	melhor	momento	

para	o	aumento	da	mensalidade.	Por	solicitação	do	governador	do	distrito,	Sr.	Hermes	de	Araújo	Rodrigues,	

o	 presidente	 informou	 ainda	 as	 datas	 do	 Seminário	 Distrital	 da	 ABTRF	 e	 imagem	 Pública,	 e	 Conferência	

Distrital	que	será	realizada	em	Dourados	–	MS.	Nada	mais	havendo	a	tratar,	o	presidente	Eduardo	encerrou	

a	 reunião	 as	 vinte	 uma	 horas	 e	 quarenta	 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	
	
	


