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

março			de	dois	mil	e	dezessete	(15/03/2017),	às	vinte	horas	e	quarenta	minutos,	na	sede	do	restaurante	

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

sendo	 quatorze	 companheiros,	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Edileide	 Bodenhausen,	 Eglison	 Frigério,	 Jaime	

Juliet,	 Larissa	 Caroline	 Fialho	 Rodrigues,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Mauro	 Célio	 Mora,	

Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	 Ferracini,	 Renato	 de	 Bianchi,	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 Robson	 Augusto	

Cotarelli,	 Sérgio	 Luiz	 Ferreira	 Lima,	 Wagner	 Dauberto	 Mastelaro	 e	 Welinton	 Luis	 Wolber,	 e	 	 cinco	

visitantes,	 Karsten	 Bodenhausen	 e	 Arthur	 Bodenhausen	 esposo	 e	 filho	 da	 companheira	 Edileide,	 João	

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

Robson,	Fernanda	Giacomini	de	Oliveira	Wolber	e	Rosa	de	Oliveira	Wolber	esposa	e	filha	do	companheiro	

Wellinton,	 Stine	 Mai	 Tollund	 Kempel,	 intercambiária	 dois	 mil	 e	 dezesseis/dois	 mil	 e	 dezessete.	 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	 pela	 companheira	 Larissa	

Caroline	 Fialho	Rodrigues.	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	pela	companheira	Edileide:	

“Repara	 que	 o	 outono	 e	 mais	 estação	 da	 alma	 do	 que	 da	 natureza”	 (Autor	 Carlos	 Drummond	 de	

Andrade).	 Não	 tivemos	 o	 Turno	 da	 Secretaria.	 Pelo	 Turno	 da	 Tesouraria,	 o	 companheiro	 Eglison	

cumprimentou	todos	os	presentes	e	lembrou	que	estava	aberto	aos	recebimentos	do	clube.	Pelo	Turno	do	

Companheirismo,	o	companheiro	Renato	informou	que	já	transcorreram	setenta	e	quatro	dias	do	ano	e	em	

seguida	informou	as	seguintes	datas	comemorativas	da	semana:	

	



Dia	15	-	Dia	da	Escola	e	Dia	mundial	do	Consumidor	

Dia	16	–	Aniversário	do	Pedro	Jorge,	filho	do	companheiro	Ricardo,	Aniversário	da	Sra.	Suzel	Aguiar	Gaeti	

Barbosa,	sogra	do	companheiro	Sarkis;	

Dia	17	-	Dia	de	São	Patrício;	

Dia	18	–	Aniversário	do	Dr.	Ivan	Pereira	Barbosa,	sogro	do	companheiro	Sarkis;	

Dia	19	–	Dia	do	Carpinteiro,	do	Marceneiro	e	Dia	de	São	José	

Dia	20	–	Dia	Internacional	da	Felicidade;	

Dia	 21	 –	 Dia	 Universal	 do	 Teatro,	 Dia	 Internacional	 Contra	 a	 Discriminação	 Racial,	 Dia	 Internacional	 da	

Síndrome	de	Down,	Dia	Internacional	da	Floresta	e	das	Árvores	e	Dia	Mundial	da	Terra;	

Pelo	Turno	da	Instrução	Rotária,	o	companheiro	Ricardo	e	efetuou	a	leitura	de	uma	publicação	da	revista	

Brasil	Rotário,	mês	de	janeiro,	página	38,	“O	empresário	da	ótica”,	que	tratava	sobre	um	projeto	de	doação	

de	 óculos	 a	 alunos	 das	 escolas	 municipais	 na	 cidade	 de	 Queimados-MT.	 Pelo	 Turno	 das	 comissões	 de	

serviços	o	assunto	abordado	foi	o	evento	“Comida	de	Boteco”.	O	presidente	Eduardo	informou	que	ainda	

faltam	 quinze	 patrocínios,	 alguns	 patrocinadores	 ainda	 não	 confirmaram	 e	 precisamos	 de	 empenho	 dos	

companheiros	 para	 completar	 os	 patrocinadores.	 Será	 necessário	 também	 que	 os	 companheiros	

providenciem	as	logomarcas	das	empresas	para	confecção	do	convite	e	que	o	número	de	patrocinadores	é	

aberto.	Pelo	Turno	dos	 Inscritos	o	companheiro	Marcos	cumprimentou	a	 todos	e	 informou	que	 recebeu	

um	e-mail	do	Rotary	internacional	onde	recebeu	um	convite	da	Comissão	de	Planejamento	Estratégico	do	

Rotary	para	participar	de	uma	pesquisa	para	feedback	sobre	o	Rotary,	foi	enviado	a	ele	o	resultado	dessa	

pesquisa	 e	 analisados	 os	 pontos	 e	 áreas	 a	 serem	melhoradas.	 Foi	 observado	 na	 pesquisa	 que	 os	 clubes	

promovem	poucos	projetos	humanitários.	A	pesquisa	analisou	o	 impacto	que	o	Rotary	está	causando	no	

mundo,	 visando	 a	 evolução	 contínua	 da	 instituição	 avaliando	 as	 decisões	 e	 prioridades	 do	 Rotary	

International.	 O	 companheiro	 Wagner	 informou	 que	 na	 segunda	 feira	 dessa	 semana	 foi	 realizada	 uma	

reunião	 com	 a	 professora	 Jose	 sobre	 o	 projeto	 de	 intercâmbio	 com	 a	 escola,	 com	 a	 participação	 dos	

companheiros	 Wagner	 e	 Jaime,	 a	 intercambiária	 Stine,	 professora	 Jose	 e	 professora	 Juliana,	 da	 escola	

estadual	Professor	Vicente	Felício	Primo.	Segundo	ele,	o	ensino	é	desenvolvido	no	período	integral,	a	ideia	

é	 implantar	 o	 projeto	 com	 o	 nono	 ano	 do	 ensino	 fundamental,	 que	 as	 professoras	 têm	 a	 intenção	 de	

introduzir	 esse	 contato	 dos	 alunos	 com	 outra	 cultura	 promovendo	 a	 interação,	 no	 próximo	 dia	 vinte	 e	

quatro,	 às	 quinze	 horas.	 Na	 ocasião	 a	 intercambiária	 Stine	 fará	 uma	 apresentação	 abordando	 o	

comportamento	 de	 um	 adolescente	 na	 Dinamarca	 comparando	 ao	 comportamento	 do	 jovem	 no	 Brasil.	

Pelo	 Turno	 do	 Momento	 Feliz,	 não	 tivemos	 contribuição	 para	 a	 Fundação	 Rotária	 nessa	 reunião.	 Pelo	



Turno	da	Presidência,	o	presidente	Eduardo	solicitou	ao	companheiro	Renato	a	arte	do	convite	do	evento	

“Comida	de	Boteco”.	 Lembrou	a	 todos	que	 a	 intercambiária	 Stine	mudará	no	próximo	 sábado	para	 ficar	

noventa	 e	 dois	 dias	 na	 casa	 do	 companheiro	Wagner	 e	 embarcará	 para	 a	 Dinamarca	 no	 dia	 dezoito	 de	

junho.	O	presidente	Eduardo	consultou	os	companheiros	sobre	a	participação	na	Conferência	Distrital	de	

Dourados,	mas	não	houve	companheiros	interessados	em	participar,	além	do	presidente	e	do	companheiro	

Marcos.	 Informou	ainda	que	o	companheiro	Sarkis	sugeriu	um	nome	para	 indicação	de	um	profissional	a	

ser	 homenageado,	 o	 nome	 será	 divulgado	 aos	 companheiros	 no	 grupo	 do	WhatsApp	 e	 todos	 deverão,	

durante	 a	 semana,	 opinar	 sobre	 esta	 indicação.	 Nada	 mais	 havendo	 a	 tratar,	 o	 presidente	 Eduardo	

encerrou	a	reunião	as	vinte	uma	horas	e	cinquenta	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	Luís	Wolber	
Presidente	 														 	 																 Secretário	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


