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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	 -	 Cidade	Pérola,	 realizada	aos	dezoito	dias	do	mês	de	

maio	de	dois	mil	e	dezesseis	(18/05/2016),	às	vinte	horas	e	trinta	minutos,	na	sede	do	restaurante	Vó	

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

pessoas,	 sendo	 onze	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Fernando	 oliveira	

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

Mora,	Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	Renato	de	Bianchi,	Robson	Augusto	Cottarelli,	Sarkis	

Nakad	 Junior,	 Wagner	 Dauberto	 Mastelaro,	 e	 oito	 visitantes,	 Valdenir	 Brogim,	 convidado	 do	

companheiro	 Sérgio,	 Margot	 Chevallereau,	 nossa	 intercambiária	 dois	 mil	 e	 quinze/dois	 mil	 e	

dezesseis,	 Elizabeth	 Campos	 Sinhorini,	 esposa	 do	 companheiro	 Eduardo,	 Cristiane	 Nomerowisky	

Cottarelli,	 esposa	 do	 companheiro	 Robson,	 Larissa	 C.	 F.	 Rodrigues,	 convidada	 do	 companheiro	

Renato,	 Laura	 Affonso	Marques	 e	 José	Maria,	 integrantes	 do	 VCC	 –	 Voluntários	 do	 Combate	 ao	

Câncer	de	Birigui	e	Sandra	Sanches	e	Mariah,	esposa	e	neta	do	companheiro	Mauro.	A	mesa	diretora	

foi	composta	por	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	presidente	do	Rotary	Club	de	Birigui	–	Cidade	

Pérola,	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 secretário	 e	 o	 convidado	 Valdenir	 Brogin.	 O	 companheiro	

Fernando	 realizou	 a	 abertura	 da	 reunião	 do	 dia,	 convocando	 todos	 os	 presentes	 a	 tomarem	 seus	

lugares.	Dada	a	palavra	ao	presidente,	o	mesmo	convocou	todos	para	saudarem	a	Bandeira	Nacional	

e	 a	 do	 Rotary.	 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	pelo	 companheiro	

Eglison:	“Assumir	nossos	erros	exige	muita	coragem	em	um	mundo	que	parece	feito	de	pessoas	que	

sempre	ganham	todas...	Assumir	nossa	 ignorância	exige	muita	humildade	nesse	mundo	de	quem	

sabe	 tudo.”	 (Roberto	 Shinyashiki).	 Pelo	 Turno	 da	 Secretaria,	 o	 companheiro	 Eduardo	 leu	 três	

convites	recebidos	pela	Prefeitura	Municipal	de	Birigui	para	sessões	ordinárias	no	Plenário	Vereador	



Ferrúcio	Tompsitt,	na	Avenida	Nove	de	Julho,	no.	dois	mil	quinhentos	e	cinco,	Novo	Jardim	Stábile,	

todos	às	dezenove	horas,	sendo	no	dia	dezessete	de	maio,	ocasião	que	será	outorgado,	em	espaço	

solene,	 Diploma	 de	 Cidadão	 Biriguiense	 ao	 Doutor	 Fernando	 Dias	 Costa	 e	 Silva,	 como	

reconhecimento	 pelos	 relevantes	 serviços	 prestados	 à	 comunidade	 local,	 em	 especial	 na	 área	 da	

saúde.	 	No	dia	 vinte	 e	quatro	de	maio,	 ocasião	que	 serão	outorgados,	 em	espaço	 solene,	Título	 e	

Cidadão	 Benemérito	 ao	 Frei	 Arnaldo	 Begnami,	 como	 reconhecimento	 público	 pelos	 relevantes	

trabalhos	missionários,	 humanitários	 e	 nas	pastorais	 sociais,	Título	de	Cidadão	Biriguiense	ao	 Frei	

Lázaro	 Nicolau	 da	 Silva	 (Frei	 Nicolau),	 como	 reconhecimento	 público	 pelos	 relevantes	 serviços	

prestados	 as	 comunidades	 cristãs	 do	 nosso	 município	 e	 Título	 de	 Honra	 ao	 Mérito	 ao	 Senhor	

Fidelcino	Costa	(Birigui),	como	reconhecimento	público	pelos	relevantes	serviços	prestados	a	nossa	

comunidade,	notadamente	na	conservação	da	Praça	Francisco	Gardenal,	 localizada	no	Bairro	Nossa	

Senhora	de	Fátima.	E	por	fim	no	dia	trinta	e	um	de	maio,	ocasião	em	que	fará	entrega	de	títulos	de	

“Enfermeiras	 Destaques	 do	 Ano”	 ás	 funcionárias	 Bruna	 Perassoli	 Teixeira,	 Rosângela	 Maia	

Scomparin	 e	 Sirlei	 de	 Paula	 Pereira,	 em	 homenagem	 ao	 “Dia	 da	 Enfermagem”,	 como	

reconhecimento	 público	 pelos	 relevantes	 serviços	 prestados	 na	 área	 da	 saúde,	 títulos	 de	 “Gari	

Destaque	 do	 Ano”,	 aos	 servidores	 públicos	 municipais	 Antônio	 de	 Fátimo	 Rodrigues	 e	 Nivaldo	

Figueira	de	Souza,	em	homenagem	ao	“Dia	do	Gari”,	como	reconhecimento	público	pelos	relevantes	

serviços	prestados	como	profissionais	de	limpeza	pública	em	nosso	município,	e	Título	de	Honra	ao	

Mérito	 ao	 Senhor	 Firmino	 Lourenço,	 como	 reconhecimento	 público	 pelos	 relevantes	 serviços	

prestados	 como	 profissional	 de	 limpeza	 pública	 em	 nosso	 município,	 com	 trinta	 e	 cinco	 anos	 de	

dedicação	 ao	 trabalho.	 Não	 tivemos	 o	 Turno	 da	 Tesouraria.	 Pelo	 Turno	 do	 Companheirismo	 o	

companheiro	Welinton	estava	ausente	e	o	companheiro	Eglison	informou	que	já	foram	transcorridos	

139	dias	do	ano	e	as	datas	comemorativas	da	semana	são:	

Dia	18	–	Dia	Internacional	dos	Museus	e	aniversário	de	casamento	do	companheiro	Sarkis;	

Dia	19	–	Dia	dos	Acadêmicos	de	Direito;		

Dia	20	–	Aniversário	de	casamento	do	companheiro	Vinícius;	

Dia	21	–	Dia	da	Língua	Nacional;	

Dia	22	–	Dia	do	Apicultor		

Dia	23	–	Dia	da	Juventude	Constitucionalista;	

Dia	24	–	Dia	do	Vestibulando.	



Pelo	 Turno	 da	 Instrução	 Rotária,	 o	 companheiro	 Vinícius	 estava	 ausente	 e	 o	 presidente	 Marcos	

explanou	sobre	o	site	do	RI,	dizendo	que	nosso	clube	é	cem	por	cento	My	Rotary,	portanto	todos	os	

companheiros	 tem	 acesso	 às	 ferramentas	 do	 RI.	 Se	 entrarem	 na	 opção	 TROQUE	 IDEIAS,	 tem	 uns	

grupos	 de	 discussão,	 são	 rotarianos,	 presidentes,	 governadores,	 você	 pode	 ingressar	 ou	 ser	

convidado.	O	presidente	Marcos	 informou	que	faz	parte	de	três	grupos,	DQA,	VIA	JOVENS,	que	dá	

orientações	 de	 como	 trazer	 o	 jovem	para	 o	 Rotary	 através	 do	 Interact	 ou	Rotaract	 e	CONHEÇA	O	

ROTARY.	Outras	informações	que	você	pode	extrair	do	site	do	RI,	os	eventos	programados	pelo	RI,	a	

convenção	que	vai	acontecer	em	Seul,	entre	outras.	O	companheiro	Diretor	do	Rotary	Internacional	

no	Brasil	e	América	Latina,	José	Ubiraci,	o	Bira,	está	saindo	e	o	companheiro	Gedson	Bersanete	está	

concorrendo	 a	 esse	 cargo.	 Você	 pode	 entrar	 em	 contato	 com	 Interacts,	 Rotaracts,	 Alumni,	 do	

Distrito.	Outros	tópicos	como,	ENTRE	EM	AÇÃO,	orienta	como	fazer	projetos,	ROTARY	IDEIAS,	Você	

pode	 colocar	 projetos	 e	 encontrar	 parceiros,	 ROTARY	 SHOW	 CASE,	 você	 coloca	 os	 projetos	

concluídos.	Também	te	ensina	a	pedir	subsídios	globais	e	distritais,	para	podermos	atender	o	máximo	

possível	 e	 GESTÃO,	 para	 acompanhamento	 das	 metas.	 Pelo	 Turno	 das	 Comissões	 e	 Serviços,	 o	

presidente	Marcos	 disse	 que	 faltam	 um	mês	 e	 doze	 dias	 para	 o	 fim	 de	 sua	 gestão	 e	 tem	 alguns	

assuntos	que	queria	resolver	antes	de	passar	para	o	companheiro	Eduardo,	e	vai	pedir	para	alguns	

companheiros	ajudarem	a	resolver.		Sobre	o	projeto	do	IFESP,	o	companheiro	Robson	irá	junto	com	a	

Margot	 no	 dia	 dezenove	 de	 maio,	 e	 perguntou	 se	 vai	 ter	 que	 seguir	 o	 cronograma	 que	 o	

companheiro	Welinton	 fez.	O	 presidente	Marcos	 pediu	 para	 ela	 falar	 com	o	 professor	 para	 trocar	

ideia,	 não	 tem	 problema.	 Tem	 que	 ser	 alguma	 coisa	 que	 acrescente	 para	 os	 jovens.	 O	 presidente	

Marcos	 disse	 que	 quanto	 ao	 projeto	 Catarata,	 continuamos	 sem	 informação,	 e	 nesse	momento	 a	

companheira	 Nelcivânia	 disse	 que	 ficou	 sabendo	 que	 a	 clínica	 do	 Dr.	 Bem	 Hur	 teve	 um	 dia	 bem	

movimentado,	ela	perguntou	para	a	secretária	e	ela	disse	que	eles	estão	fazendo	uma	triagem.	Sobre	

o	projeto	Comida	de	Boteco,	o	companheiro	Marcelo	informou	a	todos	que	o	evento	foi	um	sucesso	

e	só	teve	elogios,	tudo	foi	a	contento.	Agradeceu	por	terem	escolhido	esse	evento,	na	época	alguns	

ficaram	em	dúvida	em	virtude	da	crise.	Mas	foi	um	projeto	tangível,	foi	um	evento	de	pequeno	porte,	

mas	rentável.	O	resultado	vou	passar	essa	semana,	fechamos	o	cronograma	antes	do	previsto,	e	ao	

contrário	da	preocupação	de	não	vender,	 tivemos	que	parar	de	vender.	A	princípio	a	 tenda	 ficaria	

por	nossa	conta,	mas	o	companheiro	Marcelo	não	aceitou	e	ameaçou	a	cancelar,	então	ele	disse	que	

se	for	preciso	ficará	por	conta	dele.	O	companheiro	Marcelo	disse	também	que	fechou	a	quantidade	

com	 o	 Fábio	 em	 cento	 e	 cinquenta,	 agradeceu	 aos	 brindes	 recebidos	 pelos	 companheiros	 e	 a	

companheira	 Nelcivânia	 completou	 dizendo	 que	 o	 pessoal	 da	 Wizard	 disse	 que	 eles	 procuram	

parceiros	de	renome	como	o	Rotary	por	exemplo.	O	companheiro	Marcelo	acha	que	quando	temos	

uma	 boa	 causa	 como	 as	 cirurgias	 de	 Catarata	 os	 patrocínios	 ficam	 mais	 fáceis.	 A	 companheira	

Nelcivânia	disse	que	nas	visitas	as	entidades	poderão	surgir	novos	projetos.	O	companheiro	Renato	



disse	 que	 ficou	 sabendo	 que	 uma	 pessoa	 passou	 pela	 triagem	 e	 será	 operada.	 O	 companheiro	

Marcelo	 disse	 que	 foi	 fundamental	 a	 visita	 ao	 local	 do	 evento	 pelo	 presidente	 Marcos	 e	 o	

companheiro	 Eduardo,	 para	 se	 certificar	 da	 capacidade	 do	 local,	 porque	 não	 caberiam	 duzentas	

pessoas	como	tínhamos	pensado	anteriormente.	O	grupo	de	samba	ultrapassou	em	setenta	e	cinco	

reais	o	valor	estipulado	para	consumo	de	bebidas,	e	o	presidente	Marcos	e	o	companheiro	Marcelo	

decidiram	pagar	a	diferença	porque	acharam	deselegante	essa	situação.	Caso	o	clube	não	concorde	o	

presidente	 Marcos	 disse	 que	 assume	 essa	 quantia,	 mas,	 todos	 concordaram	 com	 o	 pagamento.	

Outra	despesa	que	precisa	ser	paga	para	a	Luciana,	esposa	do	companheiro	Vinícius,	são	as	flores	da	

decoração	das	mesas.	O	presidente	Marcos	perguntou	como	estão	os	pagamentos	de	patrocínios	e	

convites,	o	companheiro	Marcelo	disse	que	falta	pouco	e	o	presidente	Marcos	pediu	para	passar	par	

ele	depois	pelo	Whatsapp.	O	presidente	Marcos	disse	que	na	ATA	número	dois	 ficou	decidido	que	

dois	por	cento	da	 receita	 líquida	de	eventos	após	o	oitavo	Rotary	Grill	 seria	destinado	a	Fundação	

Rotária.	A	festiva	de	posse	ficará	sob	a	coordenação	do	companheiro	Mauro	e	pediu	para	o	Eduardo	

nomear	 mais	 alguns	 companheiros	 para	 ajuda-lo,	 definiu	 o	 presidente	 Marcos.	 Pelo	 Turno	 dos	

Inscritos	a	Laura	do	VCC	veio	oferecer	convites	da	14o.	Rotary	Fest	–	Costela	de	Chão,	que	será	no	

dia	vinte	e	dois	de	maio	no	Salão	de	Festas	da	Igreja	Nossa	Senhora	de	Fátima,	ao	preço	de	quarenta	

reais	por	pessoa	e	crianças	até	dez	anos	não	paga.	O	companheiro	Robson	comprou	dois	convites	e	

doou	cem	livros	para	serem	vendidos	e	a	renda	será	doada	para	o	VCC.	A	Laura	agradeceu	aos	que	

compraram	e	disse	que,	para	elas	do	VCC,	o	nosso	clube	é	a	menina	dos	olhos	delas	e	sempre	nos	

elogia.	O	companheiro	Renato	apresentou	a	Larissa	que	está	visitando	nosso	clube	pela	primeira	vez,	

ela	verá	como	é	a	nossa	dinâmica	e	ele	acha	que	o	perfil	dela	tem	muito	a	ver	com	o	nosso	clube,	

então,	vamos	despertar	nela	esse	espírito	rotariano.	Ela	agradeceu	e	gostou	muito	do	convite.	Pelo	

Turno	do	Momento	Feliz,	o	companheiro	Renato	fez	a	doação	por	estar	feliz	pelo	sucesso	do	evento	

Comida	 de	 Boteco,	 foi	 uma	 experiência	muito	 boa	 e	 por	 causa	 da	 visita	 da	 Larissa,	 e	 completou,	

quem	sabe	teremos	uma	companheira	para	ajudar	a	companheira	Nelcivânia.	O	presidente	Marcos	

explicou	para	a	Larissa	o	que	vem	a	ser	o	momento	feliz.	O	companheiro	Eglison	fez	a	doação	e	disse	

estar	 feliz	 também	 pelo	 evento	 Comida	 de	 Boteco	 e	 disse	 que	 teve	 um	 feedback	 de	 pessoas	 em	

comum	muito	bom,	e	pela	visita	da	Larissa.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	presidente	Marcos	pediu	

para	 não	 se	 esquecerem	 de	 passar	 para	 a	 companheira	 Nelcivânia	 os	 nomes	 de	 entidades	 para	

fazermos	 visitas.	 Pediu	 também	 para	 o	 companheiro	 Fernando	 que	 no	 seu	 tempo	 fizesse	 uma	

pesquisa	 sobre	 o	 que	 é	 Interact	 e	 como	 fundar	 um,	 quando	 estiver	 com	 a	 pesquisa	 pronta,	

apresentar	 para	 ele.	 O	 presidente	 Marcos	 perguntou	 ao	 companheiro	 Robson	 como	 está	 à	

hospedagem	 da	 Margot,	 e	 ele	 respondeu	 que	 está	 providenciando	 com	 o	 RCB	 XIX	 de	 abril	 e	 o	

presidente	 Marcos	 perguntou	 o	 que	 tem	 a	 ver,	 e	 o	 companheiro	 Robson	 respondeu	 que	 está	

complicado	ficar	em	casa	de	rotariano	e	eles	estão	vendo.	O	presidente	Marcos	disse	que	vai	 falar	



com	o	 companheiro	Vinícius	e	disse	 também	que	está	muito	 contente	 com	o	evento,	 agradeceu	a	

todos	principalmente	a	coordenação	do	companheiro	Marcelo.	Externou	também	que	ficou	contente	

com	a	presença	da	Laura	e	José	Maria	do	VCC	e	vamos	chegar	aos	cinquenta	por	cento,	e	disse	que	

aprendemos	muito	 com	vocês.	Agradeceu	a	Mariah,	 Larissa,	 Laura	 e	 José	Maria	que	 venham	mais	

vezes.	E	por	fim,	agradeceu	a	presença	de	todos	os	companheiros.	Não	havendo	nada	mais	a	tratar,	

encerrou	a	reunião	as	vinte	e	uma	horas	e	trinta	minutos	e	pediu	a	todos	que	em	pé	saudassem	os	

pavilhões.	Eu,	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	secretário,	lavrei,	nesta	data,	a	presente	ata	que	vai	por	mim	

e	pelo	presidente	assinada.	

	
	
______________________________																	 ____________________________	
Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes	 	 Carlos	Eduardo	Sinhorini	
Presidente	 														 	 																 Secretário	


