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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	Cidade	Pérola,	realizada	as	doze	dias	do	mês	de	agosto	

de	 dois	 mil	 e	 quinze	 (12/08/2015),	 às	 vinte	 horas	 e	 trinta	 minutos,	 na	 sede	 do	 restaurante	 Vó	

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

sendo	 companheiros:	 Eglison	 Frigério,	 Fabiano	Alves	de	 Lima,	 Fernando	Oliveira	 Ferreira,	 Jaime	

Julieti,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freitas	 Ferracini,	 Robson	

Augusto	Cottarelli,	Vinícius	Andreotti	e	Wellington	Luis	Wolber,	e	quatro	visitantes:	Sr.	João	Paulo	

Sanches	Vargas	do	Rotary	Clube	Birigui,	João	Pedro	Ferracini	do	Demolay,	Cristiane	Nomerowsky	

Cottarelli,	Luciana	Gomes	Andreotti.	A	mesa	principal	foi	formada	pelo	presidente	Marcos	Antônio	

Benatte	Fernandes,	a	segunda	secretária	Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	e	pelo	visitante	do	

Rotary	Clube	Birigui	o	companheiro		João	Paulo	Sanches	Vargas.	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:	“No	que	diz	respeito	ao	empenho,	ao	compromisso,	ao	

esforço,	 à	 dedicação,	 não	 existe	 meio	 termo.	 Ou	 você	 faz	 uma	 coisa	 bem	 feita	 ou	 não	 faz.”	

(Ayrton	 Senna).	 Pelo	 Turno	 da	 Secretaria	 não	 houve	 nenhuma	 correspondência.	 Pelo	 turno	 da	

Tesouraria,	 o	 companheiro	 Vinícius	 devido	 a	 ausência	 do	 Companheiro	 Wagner,	 se	 colocou	 a	

disposição	 para	 recebimento	 de	 mensalidade	 e	 outros	 pagamentos.	 Pelo	 Turno	 do	



Companheirismo,	o	companheiro	Wellington	informou	que	foram	transcorridos	223	dias	do	ano	de	

2015	e	as	datas	comemorativas	da	semana,	

Dia	12	–	Dia	Nacional	das	Artes	

	 Dia	13	–	Dia	do	Economista	

	 Dia	14	–	Dia	do	Cardiologista	

	 Dia	15	–	Dia	da	Informática	e	Dia	dos	Solteiros	

													Dia	16	–	Dia	do	Filósofo	

Dia	17	–	Dia	Patrimônio	Histórico	Nacional	e		Dia	Nacional	Construção	Social	

	 Dia	18	–	Dia	Revolução	Cultural,	Dia	do	Estagiário,	Dia	Mundial	da	Libertação	Humana	

Pelo	 Turno	 da	 Instrução	 Rotária,	 companheiro	 Vinícius	 leu	 um	 texto	 sobre	 a	 Conselho	 de	
Legislação-COL	 ,	 o	 texto	 com	 todas	 as	 instruções	 está	 em	 anexo	 nesta	 ATA.	 Ainda	 assim	 o	
Companheiro	Vinícuis	se	coloca	a	disposição	de	todos	para	maior	detalhamento	e	maiores	 	 	para	
esclarecimentos	de	dúvidas	através	de		email.	Pelo	Turno	das	Comissões	de	Serviços,	o	presidente	
Marcos		falou	sobre	Intercâmbio	de	Jovens,	lembrando	que	a	ausência	do	Companheiro	Wagner	se	
dava	pelo	fato	dele	ter	ido	buscar	a	Intercambiária	Margot,	dando	andamento	ele	lembra	a	todos	
os	companheiros	sobre	a	cartilha	de	regras	solicitada	em	reuniões	anteriores	e	diante	da	chegada	
da	nova	intercambiária	para	que	não	ocorra	os	mesmos	desconfortos		que	a	anterior	ele	tomou	a	
liberdade	com	a	ajuda	do	Companheiro	Robson,	Sites,	Manuais	do	 Intercâmbio	e	 também	com	a	
ajuda	do	Fábio	Poe,	ele	constituiu	12	itens	que	depois	será	traduzido	para	Francês:-	

• HORÁRIO	
• FREQUÊNCIA	ESCOLAR	
• BEBIDA	ALCOOLICA,	USO	DE	CIGARROS	E	DROGAS	
• NAMORO,	RMANCE	E	SEXO	
• VEÍCULO	E	ENDIVIDAMENTO	MONETÁRIO	
• REMÉDIOS	
• VIAGENS	
• REUNIÃO	DO	ROTARY	CLUBE	(REGRAS	DO	CLUBE)	
• PARTICIPAÇÃO	EVENTOS	ROTARY	(REGRAS	DO	CLUBE)	
• PROJETO	ESCOLA	INTERCÂMBIO	
• APRESENTAÇÃO	 FINAL	 –	 (Está	 regra	 será	 ratificada	 diante	 do	 pedido	 de	 vários	

companheiros	de	que	a	 Intercambiária	 faça	duas	apresentações	para	o	clube	durante	sua	
permanência	no	País,	a	primeira	após	seis	meses	da	data	de	chegada	nos	apresentando	a	
Cultura	 Francesa,	 e	 uma	 segunda	 apresentação	 duas	 reuniões	 antes	 da	 data	 de	 partida	
falando	sobre	seu	aprendizado	na	Cultura	Brasileira).	

• RESOLUÇÕES	DE	CONFLITOS.	



O	Companheiro	Presidente	Marcos	encaminhará	no	email	de	 todos	as	 regras	 citadas	e	discutidas	
em	 detalhes	 e	 também	 aprovadas	 por	 todos	 presentes.	 Continuando	 ele	 lembra	 a	 questão	 da	
planilha	 de	 pontuação	 dos	 quarenta	 pontos,	 perguntando	 aos	 Companheiros	 Robson	 e	 Vinícuis	
quais	 são	 as	 primeiras	 regras	 a	 serem	 cumpridas	 com	 a	 chegada	 da	 Margot	 	 e	 os	 mesmos	
respondem	que	é	a	Carteirinha	de	Estudante	e	a	Polícia	Federal	num	prazo	de	quinze	dias,	trabalho	
a	ser	realizado	a	cargo	do	Companheiro	Wagner,	é	citado	também	o	primeiro	dia	de	aula	que	será	
no	 máximo	 	 dia	 17/08	 e	 o	 Presidente	 Marcos	 diz	 que	 fará	 de	 tudo	 para	 	 acompanhar	 e	 assim	
aproveitar	para	falar	com	a	Diretora	da	Coeb,	mais	uma	vez	ele	lembra	a	todos	para	ficar	atentos	a	
planilha	para	que	não	percamos	nenhum	ponto.	

Quanto	 ao	 Projeto	 do	 Instituto	 Federal,	 ficará	 para	 uma	 próxima	 reunião	 onde	 o	 Companheiro	
Wagner	 esteja	 presente,	 foi	 colocado	 também	que	 a	 Intercambiária	 esse	mês	de	Agosto	 	 já	 terá	
recebimento	através	do	Clube.	

Pelo	Turno	da	Palavra	dos	Inscritos,	o	Sr.	João	Paulo	Sanches	Vargas,	companheiro	do	Rotary	Clube	
Birigui,	 saudou	 o	 Presidente	 Marcos	 e	 demais	 	 Companheiros	 presentes,	 dizendo	 que	 	 veio	 a	
reunião	para	presentear	o	Clube	com	a	roda	denteada	que	ele	ganhou	em	uma	paella	que	ele	fez		
na	 Cidade	 de	 Araçatuba,	 de	 pé	 o	 Presidente	 Marcos	 recebeu,	 agradeceu	 pelas	 palavras	 e	 pelo	
presente.	 Pelo	 Turno	 do	 Momento	 Feliz,	 o	 companheiro	 Presidente	 Marcos	 participou	 dizendo		
“estar	muito	feliz	por	fazer	um	Ano	que	não	há	caso	de	Pólio	na	África	e	pela	erradicação	da	Pólio	
no	 Mundo”.	 Pelo	 Turno	 da	 Presidência,	 o	 presidente	 Marcos	 lembra	 a	 todos	 os	 Companheiros	
sobre	o	Projeto	do	Solar,	e	que	o	 saldo	que	 tínhamos	em	caixa	 foi	utilizado	para	pagamento	das	
obrigações	 legais	 com	 o	 Rotary,	 tais	 como	 per	 capta,	 revista	 e	 agora	 o	 dinheiro	 que	 entrar	 será	
destinado	 ao	 projeto,	 e	 lembrou	 a	 todos	 que	 dia	 15/08/2015	 será	 a	 Campanha	 Nacional	 	 da	
Poliomielite	e	a	meta	é	95%	público	alvo	ser	vacinada.	Por	fim,	as	vinte	e	uma	horas	e	dez	minutos		
o	presidente	encerrou	a	reunião	e	pediu	a	todos	que	em	pé	saudassem	os	pavilhões	hasteados.	Eu	
Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	segunda	secretária,	lavrei,	nesta	data,	a	presente	ata	que	vai	
por	mim	e	pelo	presidente	assinada.	
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