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

agosto	de	dois	mil	e	quinze	(19/08/2015),	às	vinte	horas	e	trinta	minutos,	na	sede	do	restaurante	Vó	

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

pessoas,	 sendo	onze	 companheiros:	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	 Eglison	Frigério,	 Fabiano	Alves	de	

Lima,	Marcelo	Yamane	Tanaka,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Mauro	Célio	Mora,	Nelcivânia	

Gomes	 de	 Freitas	 Ferracini,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Vinícius	 Andreotti,	 Wagner	 Dauberto	

Mastelaro	e	Wellington	Luis	Wolber,	e	treze	visitantes:	Fernanda	Garcia,	intercambiária	2016/2017,	

Juliana	Garcia,	Rosimeire	Catharin	Garcia,	Cristiane	Nomerowsky	Cottarelli,	Elistella	Any	Colombo	

Frigério,	 João	 Pedro	 Ferracini,	 Ângelo	 Melo	 Mastelaro,	 Margot	 Chevallereau,	 intercambiária	

francesa	2015/2016,	Elizabeth	Campos	Sinhorini,	Pedro	Henrique	Campos	Sinhorini,	intercambiário	

2015/2016,	 Gabriel	 Henrique	 Campos	 Sinhorini,	 Sandra	 Santos	 e	 Sandra	 Ap.	 de	Melo.	 A	 mesa	

principal	 foi	 formada	 pelo	 presidente	Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 o	 secretário	 Carlos	

Eduardo	Sinhorini	e	pela	intercambiária	2015/2016	Margot	Clarisse	Chevallereau.	O	companheiro	

Fabiano	 Alves	 de	 Lima	 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	Fabiano	Alves	de	

Lima	saudou	todos	os	presentes,	anunciando	em	seguida	à	pauta	da	reunião	do	dia.	A	mensagem	do	

dia	foi	lida	pelo	companheiro	Eglison	Frigério:	“Não	há	maior	demonstração	de	insanidade	do	que	

fazer	 a	 mesma	 coisa,	 da	 mesma	 forma,	 dia	 após	 dia,	 e	 esperar	 resultados	 diferentes”	 (autor	

desconhecido).	Não	tivemos	turno	da	secretaria.	Pelo	turno	da	Tesouraria,	o	companheiro	Wagner	



disse	que	estava	disponível	para	recebimentos	e	quaisquer	outros	assuntos	da	tesouraria.	Pelo	turno	

do	Companheirismo,	o	companheiro	Wellington	informou	que	já	se	passaram	230	dias	do	ano	de	

dois	mil	e	quinze	e	as	datas	comemorativas	são:	

Dia	19	–	Dia	mundial	da	Fotografia	e	dia	do	Artista	de	Teatro;	

	 Dia	20	–	Dia	dos	Maçons;	

Dia	 21	 –	 Dia	 do	 início	 da	 Semana	 Nacional	 da	 Criança	 Excepcional	 e	 dia	 nacional	 da	
Habitação;	

Dia	22	–	Aniversário	da	Sra.	Dirce	Benatte	Fernandes	(mãe	do	presidente	Marcos),	dia	do	
Folclore	e	dia	do	Supervisor	Escolar;	

	 Dia	23	–	Dia	da	injustiça;	

Dia	24	–	Dia	dos	Artistas	e	dia	da	Infância;	

Dia	25	–	Dia	do	Soldado.	

Pelo	 turno	 da	 Instrução	 Rotária,	O	 tema	 escolhido	 pelo	 presidente	Marcos	 para	 o	 companheiro	
Vinícius	apresentar	foi	sobre	a	Revista	Rotária,	o	texto	na	íntegra	esta	anexado	nesta	ATA.	Pelo	turno	
das	 Comissões	 de	 Serviços,	 o	 presidente	 Marcos	 iniciou	 o	 turno	 falando	 sobre	 intercâmbio	 e	
perguntou	ao	companheiro	Wagner	como	está	o	projeto	do	Instituto	Federal.	Ele	respondeu	que	está	
parado,	pois	precisa	ir	à	escola	Regina	Valarine	Vieira	para	ver	detalhes	do	projeto	e	adaptar	para	o	
Instituto	Federal.	O	companheiro	Wagner	pediu	a	ajuda	do	companheiro	Robson	para	contatar	os	
outros	 intercambiários	 e	 acha	 melhor	 iniciar	 o	 projeto	 no	 terceiro	 ou	 quarto	 mês,	 pois	 estarão	
conseguindo	se	comunicar	melhor	em	nossa	língua	portuguesa.	O	presidente	Marcos	entregou	para	
a	 intercambiária	Margot	o	manual	do	 intercambiário	 traduzido	para	o	 francês	para	que	ela	possa	
tomar	ciência	dos	seus	direitos	e	deveres	e	das	proibições	impostas	aos	intercambiários	do	mundo	
inteiro	 pelo	 Rotary.	 (manual	 anexo	 nesta	 ATA).	 O	 presidente	 Marcos	 perguntou	 também	 ao	
companheiro	Wagner	sobre	algumas	providências	a	serem	tomadas	com	relação	à	 intercambiária	
Margot	como:	Carteirinha	de	estudante	da	Coeb,	o	companheiro	Wagner	pediu	para	o	companheiro	
Eduardo	 a	 gentileza	 de	 providenciar;	 aparelho	 celular,	 providenciado;	 material	 escolar,	
providenciado;	uniforme,	providenciado;	a	mesada	do	mês	de	agosto,	já	foi	paga	pelo	tesoureiro	e	
por	último	o	valor	de	US$	300,00	para	deixar	em	caução	na	tesouraria	para	despesas	emergenciais,	
o	companheiro	Wagner	disse	que	ainda	não	falou	sobre	isso	com	ela,	mas	vai	falar	em	breve.	Pelo	
turno	da	Palavra	dos	Inscritos,	a	intercambiária	Margot	levou	uma	apresentação	em	português	para	
ler	 na	 reunião	 a	 pedido	 do	 companheiro	Wagner,	 falando	 sobre	 sua	 família,	 suas	 preferências	 e	
outras	 informações	sobre	ela.	A	companheira	Nelcivânia	falou	sobre	as	camisetas	e	disse	que	a	Si	
informou	que	não	será	possível	manter	o	preço	de	R$	15,00	do	ano	passado	e	passará	para	R$	20,00	
esse	ano,	a	Si	comentou	também	com	a	Nelcivânia	que	está	preocupada	com	os	convites,	pois	na	
sexta-feira	já	é	dia	vinte	e	um	e	o	evento	será	no	dia	treze.	O	companheiro	Marcos	disse	que	elas	já	
estão	vendendo	os	convites	sem	tê-los	em	mãos.	Pelo	turno	do	momento	feliz,	o	presidente	Marcos	
disse	que	vai	fazer	a	doação	em	virtude	de	estar	feliz	pela	chegada	da	intercambiária	Margot	e	por	
ter	dado	tudo	certo	na	sua	chegada.	Pelo	turno	da	presidência,	o	presidente	Marcos	informou	que	
recebeu	do	RI	um	relatório	com	as	seguintes	informações:	que	em	dez	anos	tivemos	dezenove	baixas	
no	clube	e	em	três	anos	tivemos	vinte	e	três	associados,	seis	admitidos,	dois	baixados,	um	readmitido,	



dezesseis	baixados,	três	readmitidos,	resultando	em	quinze	companheiros	atualmente.	E	também	as	
doações	a	Fundação	Rotária	foram	as	seguintes:	
2011/2012	–	US$	2.017,00;	
2012/2013	–	US$	1.000,00;	
2013/2014	–	US$	3.080,00;	
2014/2015	–	US$	173,00;	
2015/2016	–	mesmo	não	constando	no	relatório	o	valor	para	o	presente	ano	rotário,	o	Clube	já	fez	
uma	 doação	 neste	 mês	 de	 agosto	 de	 US$	 22,44.	 O	 presidente	 Marcos	 para	 finalizar	 disse	 que	
deveríamos	 fazer	 uma	 confraternização	 para	 integrar	 o	 grupo	 e	 jogar	 conversa	 fora,	 e	 por	 fim,	
agradeceu	 a	 presença	 de	 todos	 os	 companheiros,	 por	 não	 haver	 nada	mais	 a	 tratar,	 encerrou	 a	
reunião	as	vinte	e	uma	horas	e	 três	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	


