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

novembro	de	dois	mil	e	quinze	(18/11/2015),	às	vinte	horas	e	trinta	minutos,	na	sede	do	restaurante	

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

pessoas,	 sendo	 doze	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Fernando	Oliveira	

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

Mora,	Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	Ricardo	Siquinelli	Catarin,	Robson	Augusto	Cottarelli,	

Vinicius	 Andreotti	 e	 Wagner	 Dauberto	 Mastelaro,	 e	 seis	 visitantes:	Margot	 Chevallereau,	 nossa	

intercambiária	francesa,	Elizabeth	Campos	Sinhorini	e	Gabriel	Henrique	Campos	Sinhorini,	esposa	e	

filho	do	companheiro	Eduardo,	Rosimeire	Catharin	Garcia,	Juliana	Garcia	e	Fernanda	Garcia,	nossa	

intercambiária	 dois	mil	 e	 dezessete/dois	mil	 e	 dezoito,	 A	mesa	 diretora	 foi	 composta	 por	Marcos	

Antônio	Benatte	Fernandes,	presidente	do	Rotary	Club	de	Birigui	–	Cidade	Pérola,	Carlos	Eduardo	

Sinhorini,	 secretário	 e	Mauro	 Célio	 Mora,	 companheiro	 administrador	 de	 clube.	 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	demais	hasteadas.	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:	 “Quando	 a	 alma	 está	 feliz,	 a	 prosperidade	 cresce,	 a	 saúde	 melhora,	 as	 amizades	

aumentam,	enfim	o	mundo	fica	de	bem	com	você...	O	mundo	exterior	reflete	o	universo	interior.”	

Pelo	Turno	da	Secretaria,	o	companheiro	Eduardo	informou	aos	presentes	que	o	clube	recebeu	dois	

convites	da	Câmara	Municipal	de	Birigui,	sendo	um	para	participar	da	“Audiência	Pública”	no	âmbito	

da	 Comissão	 de	 Educação,	 Ciência	 e	 Tecnologia,	 no	 dia	 dezoito	 de	 novembro,	 quarta-feira,	 às	

dezenove	 horas,	 no	 plenário	 da	 Câmara	Municipal	 de	 Birigui	 e	 outro	 para	 a	 Sessão	 Solene	 no	 dia	



vinte	 e	 quatro	 de	 novembro	 de	 dois	 mil	 e	 quinze,	 às	 dezenove	 horas,	 oportunidade	 que	 será	

outorgado	 o	 Prêmio	 “Aluno	 Nota	 Dez”,	 para	 estudantes	 do	 ensino	 fundamental	 e	 médio	 do	

município	 de	 Birigui.	 O	 companheiro	 Eduardo	 leu	 o	 e-mail	 enviado	 aos	 clubes	 pelo	 Presidente	 da	

Comissão	 Distrital	 da	 Fundação	 Rotária,	 o	 companheiro	 Gedson	 Bersanete	 e	 o	 Presidente	 da	

Subcomissão	Distrital	de	Subsídios,	o	companheiro	Marcos	Vinholi,	sobre	os	Subsídios	Distritais	e	os	

clubes	que	não	tiveram	seus	projetos	aprovados,	este	e-mail	na	integra	está	anexado	nesta	ata.	Foi	

lido	também	o	e-mail	enviado	pelo	Presidente	da	Comissão	Distrital	do	DQA,	o	companheiro	Genésio	

Char,	 que	 pede	 que...	 ”Ante	 o	 resultado	 pífio	 que	 estamos	 assistindo,	 entendo	 de	 boa	 medida	

começar	a	estimular	os	clubes	para	acordarem	e	admitirem.	Estou	encaminhando	essa	mensagem	

que	 solicito,	 por	 obséquio,	 seja	 enviada	 aos	 respectivos	 presidentes	 e	 secretários	 de	 cada	 clube,	

enquanto	 aguardamos	melhores	 resultados.”	 Não	 tivemos	 o	Turno	 da	 Tesouraria.	Pelo	Turno	 da	

Instrução	 Rotária,	 o	 companheiro	 Vinícius	 abordou	 o	 tema	 “Parte	 Tributária	 Federal”	 que	 será	

anexado	 nesta	 ata.	 Pelo	 Turno	 do	 Companheirismo,	 na	 ausência	 do	 companheiro	 Wellinton	 por	

motivos	de	trabalho,	o	companheiro	Eglison	informou	que	as	datas	comemorativas	são:		

	
Dia	18	–	Dia	do	Conselheiro	Tutelar;	
	
Dia	19	–	Dia	da	Bandeira;	
	
Dia	20	–	Dia	Nacional	da	Consciência	Negra;	
	
Dia	21	–	Dia	da	Homeopatia	e	aniversário	do	companheiro	Eglison;	
	
Dia	22	–	Dia	do	músico	e	aniversário	do	companheiro	Wellinton.	
	
	

Pelo	Turno	das	Comissões	e	Serviços,	o	Presidente	Marcos	pediu	para	o	companheiro	Wagner	se	o	

Instituto	 Federal	 deu	 algum	 retorno,	 o	 companheiro	 Wagner	 disse	 que	 não.	 Sobre	 o	 evento	 do	

próximo	ano	como	está	o	andamento?	Perguntou	o	presidente	Marcos.	O	companheiro	Mauro	disse	

que	para	definir	a	data,	local,	se	vai	ser	na	semana	do	carnaval,	ou	antes,	se	vai	ser	conjunto	ou	DJ	ou	

se	será	feito	no	Pérola	ou	não,	precisa	da	opinião	de	todos.	O	companheiro	Wagner	deu	a	sugestão	

de	fazer	pré-carnaval	de	sexta	para	sábado.	O	companheiro	Jaime	disse	que	tem	férias	do	Rotary	e	

vai	 ficar	com	pouco	tempo	para	organizar.	O	companheiro	Ricardo	deu	a	 ideia	de	 fazer	um	baile	à	

fantasia.	O	presidente	Marcos	disse	que	poderia	 ser	então	no	 início	de	abril,	 de	 repente	um	Flash	

Back	e	 sábado	dia	nove	de	abril	 de	dois	mil	 e	dezesseis	 seria	uma	boa	data.	O	presidente	Marcos	

disse	que	tem	que	ser	com	qualidade	e	fazendo	para	poucas	pessoas.	O	companheiro	Jaime	falou	em	

parcerias,	o	companheiro	Mauro	disse	que	é	a	favor	do	VCC,	mas	tem	outras	entidades	precisando.	O	



companheiro	Wagner	disse	que	não	 se	 faz	um	baile	 com	cem	ou	oitenta	pessoas.	O	 companheiro	

Jaime	disse	que	foi	em	um	jantar	na	maçonaria	e	o	preço	era	caro,	mas	teve	um	resultado	bom.	O	

presidente	Marcos	questionou	pela	dificuldade	de	vender	e	na	maçonaria	quem	não	vender	tem	que	

pagar,	deu	exemplo	de	 seu	pai	que	é	maçom.	Por	esse	e	outros	motivos	que	 temos	que	 fazer	um	

bom	 planejamento	 e	 na	 próxima	 reunião	 todos	 devem	 trazer	 sugestões,	 finalizou	 o	 presidente	

Marcos.	Pelo	Turno	dos	 Inscritos,	a	 intercambiária	Margot	 fez	uso	da	palavra	para	 todos	 tomarem	

conhecimento	 de	 como	está	 falando	bem	nossa	 língua,	 e	 explanou	 como	 foi	 sua	 viagem	para	 São	

Paulo	que	fez	com	a	companheira	Nelcivânia,	na	ocasião	conheceu	a	rua	vinte	e	cinco	de	março,	o	

Brás,	o	Mosteiro	de	São	Bento,	o	Mercadão	Municipal,	comeu	frutas	que	não	conhecia,	entre	outras	

experiências.	 O	 companheiro	 Vinícius	 disse	 que	 passou	 uma	 mensagem	 no	 Whatsapp	 sobre	 as	

pendências	 da	 festiva	 na	 casa	 do	Wagner	 e	 das	 flores	 dos	 arranjos	 do	 Rotary	Grill.	 Justificou	 suas	

ausências	e	disse	que	vai	 colocar	em	dia	a	 Instrução	Rotária	e	 finalizou	parabenizando	a	Fernanda	

Garcia	pelo	sexto	lugar	na	prova	do	intercâmbio.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	presidente	Marcos	

diz	 estar	 feliz	 em	 agradecimento	 aos	 companheiros	 por	 comparecerem	 as	 reuniões	 e	

consequentemente	 aumentando	 a	 frequência	 do	 clube.	 Pelo	 Turno	 da	 presidência,	 o	 presidente	

Marcos	 parabenizou	 a	 Margot	 pelo	 rápido	 aprendizado	 da	 língua	 portuguesa	 e	 respondendo	 a	

pergunta	que	ela	 fez	anteriormente	disse	que	sua	apresentação	ficará	para	 fevereiro.	Quando	será	

nossa	 festa	 de	 final	 de	 ano?	 Perguntou	 o	 presidente	Marcos,	 o	 companheiro	 Robson	 disse	 que	 o	

companheiro	Wagner	 sugeriu	 a	 casa	 dele	 para	 o	 dia	 doze	 de	 dezembro.	O	 amigo	 secreto	 ficará	 a	

cargo	 da	 companheira	 Nelcivânia	 organizar.	 O	 presidente	 Marcos	 perguntou	 se	 o	 companheiro	

Marcelo	tem	mais	algumas	coisas	do	clube,	e	ele	disse	que	não.	O	companheiro	Vinícius	disse	que	vai	

verificar	 se	 ele	 ainda	 tem	 alguma	 coisa	 também.	 Foi	 sorteado	 entre	 os	 companheiros	 um	 kit	 da	

campanha	 “Caminhada	Passos	 que	 Salvam“	e	 o	 ganhador	 foi	 o	 companheiro	Mauro.	O	presidente	

Marcos	 perguntou	 se	 vamos	 ter	 comemoração	 dos	 aniversariantes	 do	 mês,	 e	 imediatamente	 o	

companheiro	 Mauro	 ofereceu	 sua	 casa.	 O	 presidente	 Marcos	 pediu	 para	 o	 companheiro	 Ricardo	

organizar	a	festiva.	O	presidente	Marcos	parabenizou	a	Fernanda	que	será	nossa	intercambiária	dois	

mil	 e	dezessete/dois	mil	 e	dezoito	e	disse	que	é	mérito	do	 companheiro	Wagner	pela	 seleção	dos	

candidatos.	 O	 presidente	 Marcos	 parabenizou	 o	 companheiro	 Eduardo	 pelo	 P.L.C.	 e	 leu	 o	 e-mail	

enviado	 pelo	 governador	 Hermes,	 que	 disse	 “estar	 maravilhado	 com	 o	 que	 viu	 e	 pediu	 para	

passarmos	para	os	outros	presidentes	seguirem	nosso	exemplo”,	o	presidente	Marcos	também	leu	

o	e-mail	recebido	do	companheiro	Genésio	e	leu	um	resumo	dos	associados,	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	e	cinco	minutos	e	pediu	a	todos	que	em	pé	saudassem	os	pavilhões	hasteados.	



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	


