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

fevereiro	 de	 dois	 mil	 e	 dezesseis	 (03/02/2016),	 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	 uma	 pessoas,	 sendo	 quatorze	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	

Fabiano	Alves	de	Lima,	Fernando	Oliveira	Ferreira,	Jaime	Julieti,	Marcelo	Yamane	Tanaka,	Marcos	

Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Mauro	 Célio	 Mora,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	 Ferracini,	 Robson	

Augusto	Cottarelli,	Sarkis	Nakad	Junior,	Vinícius	Andreotti,	Wagner	Dauberto	Mastelaro,	Wellinton	

Luis	 Wolber,	 e	 sete	 visitantes:	 Renato	 de	 Bianchi	 e	 Fernanda	 S.	 M.	 de	 Bianchi,	 convidados	 do	

companheiro	Fabiano,	Margot	Chevalereau,	nossa	intercambiária	francesa	dois	mil	e	quinze/dois	mil	

e	 dezessete,	 Fernanda	 Garcia	 e	 Rosimeire	 Catarin	 Garcia,	 nossa	 intercambiária	 dois	 mil	 e	

dezesseis/dois	mil	e	dezessete	e	sua	mãe	respectivamente,	Cristiane	Nomerowisky	Cottarelli,	esposa	

do	 companheiro	 Robson	 e	 Luciana	 Gomes	 Andreotti,	 esposa	 do	 companheiro	 Vinícius.	 A	 mesa	

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

–	 Cidade	 Pérola,	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 secretário	 e	 o	 companheiro	 Églison	 Frigério.	 O	

companheiro	 Fabiano	 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	 saudou	

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

pelo	 companheiro	 Eglison:	 “O	 que	 é	 o	 inimigo?	 Eu	mesmo.	Minha	 ignorância,	meu	 apego,	meus	

ódios!	 Aí	 está	 realmente	 o	 inimigo.”	 (Dalai	 Lama).	Não	 tivemos	 Turno	 da	 Secretaria	 e	 Turno	 da	

Tesouraria.	 Pelo	 Turno	 do	 Companheirismo	 o	 companheiro	 Welinton	 deu	 as	 boas	 vindas	 ao	



companheiro	Renato	e	 sua	esposa,	que	 serão	empossados	hoje	e	que	depois	passará	um	cadastro	

para	preencher	com	as	datas	de	aniversários.	As	datas	comemorativas	da	semana	são:	

Dia	03	–	Aniversário	da	Senhora	Elvira	Tomazine	de	Freita	(mãe	da	companheira	Nelcivânia);	

Dia	04	–	Aniversário	do	companheiro	Marcelo	Yamane	Tanaka	e	Dia	Mundial	contra	o	Câncer;	
	
Dia	05	–	Aniversário	do	companheiro	Renato	de	Bianchi;	
	
Dia	07	–	Dia	do	Gráfico;	
	
Dia	09	–	Dia	do	Zelador	e	Carnaval.	
	

Pelo	 Turno	 da	 Instrução	 Rotária,	 o	 companheiro	 Vinícius	 pediu	 desculpas	 pelas	 ausências	

sequenciais	e	disse	que	vai	colocar	em	dia	a	Instrução	Rotária.	O	tema	de	hoje	será	“Os	Princípios	do	

Rotary”,	 que	 será	 anexo	 nesta	 ATA.	 Pelo	 Turno	 das	 Comissões	 e	 Serviços,	 o	 presidente	 Marcos	

passou	a	palavra	para	o	companheiro	Marcelo	para	falar	sobre	o	projeto,	“Comida	de	Boteco”.	Ele	

disse	que	o	Fabinho,	proprietário	do	Bar	Barão,	enviou	um	e-mail	com	a	proposta	e	as	informações	

que	falamos	na	última	reunião,	conforme	segue	abaixo:	

Data:	 	 	 	15/maio/2016	(Domingo	no	almoço)	
Horário	Buffet:	 	 das	12:00	às	15:00	hora	
Horário	evento:		 das	12:00	às	17:00	horas	
Capacidade	 	 	mínimo	de	150	e	máximo	200	pessoas	
Bebidas:	 	cardápio	completo	do	bar	com	taxa	de	serviço	10%	que	será	repassada	aos	

colaboradores	
Custo	por	pessoa:	 	R$	30,00	já	com	a	taxa	de	serviço	inclusa	
Acomodações:	 	 	80	pessoas	-	salão	(ar	condicionado)	

	50	pessoas	-	teto	de	vidro	(ar	condicionado)	
	70	pessoas	-	lateral	e	frente	da	casa,	caso	necessite	por	motivo	da	chuva,

	 	alugamos	por	nossa	conta	uma	tenda.	
Cardápio:	 Feijoada,	 pepino	 agridoce,	 pães,	 abobrinha	 marinada,	 maionese,	 três	

saladas	(caprese,	mix	de	folhas,	salada	tropical),	três	tipos	de	salgadinhos	
fritos,	 frios	 (presunto,	mussarela	 e	 salame),	 ovo	 de	 codorna,	 salsicha	 em	
conserva,	 azeitonas,	 batata	 frita,	mandioca	 frita,	 polenta	 frita,	 torresmo,	
panceta,	 frango	 na	 chapa,	 calabresa	 na	 chapa,	 isca	 de	 peixe,	 vinagrete,	
arroz	 branco,	 arroz	 com	 alho,	 farofa,	 couve	 com	 bacon,	 escondidinho	
(frango	ou	bacalhau)	e	carne	assada.		

	

O	 companheiro	 Vinícius	 acha	 prudente	 conversar	 com	 ele	 para	 ver	 uma	 proposta	 de	 redução	 no	

custo,	pois	acha	que	para	vender	o	 convite	a	R$	50,00	 ficará	 complicado.	O	companheiro	Marcelo	

disse	 que	 se	 conseguirmos	 vinte	 patrocinadores,	 pelo	 menos	 um	 por	 companheiro	 e	 talvez	 os	

convites	com	a	Artemídia,	já	melhora	a	receita	do	evento.	O	presidente	Marcos	disse	que	pensou	em	



R$	35,00	por	pessoa	para	vendermos	no	máximo	por	R$	40,00.	Comentou	que	até	o	fim	do	semestre	

se	tivermos	com	todas	as	mensalidades	em	dia,	dará	para	pagar	o	projeto	da	catarata	e	fazer	um	Paul	

Harris.	Acha	também	que	se	quisermos	manter	esse	evento	para	os	próximos	anos,	devemos	fazer	

bem	 feito	 e	não	pensar	muito	no	 resultado,	 e	 sim	 satisfazer	os	 convidados	para	que	 tenham	uma	

referência	 para	 os	 próximos	 anos,	 e	 nos	 próximos	 vamos	 ajustando	 para	melhorar	 as	 receitas.	 O	

companheiro	Vinícius	se	prontificou	para	negociar	com	o	Fabinho	sobre	o	custo.	Ficou	definido	então	

o	grupo	que	falará	com	o	Fabinho:	Marcelo,	Vinícius	e	Fabiano.	Não	tivemos	o	Turno	dos	Inscritos.	

Neste	momento	o	presidente	Marcos	transforma	a	Reunião	Ordinária	em	Reunião	de	Posse	e	passa	a	

palavra	ao	companheiro	Fabiano.	Este	por	sua	vez	fez	a	apresentação	do	novo	companheiro	Renato	

de	Bianchi,	e	disse	que	é	uma	honra	pra	ele	tê-lo	como	companheiro,	na	sequência	leu	seu	currículo	

e	colocou	o	botton	do	Rotary	concluindo	a	posse.	O	companheiro	Renato	agradeceu	a	todos	e	disse	

que	foi	uma	honra	pra	ele	também,	e	quando	foi	convidado	ficou	em	dúvida	se	ia	poder	contribuir.	

Disse	que	gosta	da	união	e	do	companheirismo	e	é	uma	honra	participar	e	poder	contribuir	com	a	

sociedade	para	devolver	um	pouco	de	tudo	aquilo	que	ela	lhe	deu.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	

companheiro	 Fabiano	 fez	 a	 doação	 e	 disse	 que	 está	 feliz	 pela	 posse	 do	 companheiro	 Renato.	 O	

companheiro	Vinícius	fez	a	doação	e	disse	que	está	feliz	pelo	seu	retorno	as	reuniões,	pela	posse	do	

Renato	 e	 pela	 presença	 da	 sua	 esposa	 Luciana	 na	 reunião	 de	 hoje.	 O	 companheiro	Wagner	 fez	 a	

doação	 e	 disse	 que	 está	 feliz	 pela	 posse	 do	 Renato,	 que	 é	 uma	 pessoa	 íntegra,	 honesta	 e	

trabalhadora,	 pela	 intercambista	 Fernanda	 que	 recebeu	 a	 primeira	 proposta	 hoje	 e	 pelo	 seu	 filho	

Pedro	que	passou	no	vestibular	na	FGV	e	USP	de	Ribeirão	Preto,	e	optou	pela	USP.	O	companheiro	

Robson	agradeceu	aos	companheiros	pelo	comparecimento	no	velório	de	seu	pai,	e	disse	que	o	que	

seu	 pai	 mais	 gostava	 era	 de	 festa,	 então	 gostaria	 de	 transformar	 um	 momento	 triste	 em	 um	

momento	 feliz,	 fazendo	 a	 doação.	 O	 presidente	 Marcos	 fez	 a	 doação	 e	 disse	 que	 está	 feliz	 pelo	

evento	que	está	 caminhando,	pela	presença	da	maioria	dos	 companheiros	na	 reunião,	quatorze,	e	

pela	 posse	 do	 companheiro	 Renato	 e	 de	 sua	 esposa	 Fernanda.	 Pelo	 Turno	 da	 Presidência	 o	

presidente	Marcos	perguntou	sobre	o	projeto	Instituto	Federal,	e	o	companheiro	Welinton	disse	que	

o	 companheiro	Wagner	 deu	 uma	 sugestão	 de	 falarmos	 com	 o	 Oficial	 de	 Intercâmbio	 do	Marshal	

Chang	do	Rotary	Club	de	Birigui,	assim	não	ficaria	todo	o	foco	em	cima	da	Margot.	Na	reunião	que	

fizeram	surgiram	novas	 ideias	e	 também	o	companheiro	Renato	vai	participar	do	projeto.	Entrarão	

em	contato	 com	a	Ana	para	 acertar	os	detalhes	das	datas	de	 início	do	projeto,	mesmo	porque	os	

intercambiários	 tem	 uma	 agenda	 de	 viagens	 marcadas.	 O	 presidente	 Marcos	 perguntou	 ao	

companheiro	Robson	sobre	o	candidato	a	intercâmbio	Luiz	Felipe,	e	ele	disse	que	está	“engatilhado”.	

O	 presidente	Marcos	 informou	 que	 recebeu	 um	 e-mail	 de	 um	 candidato	 a	 rotariano,	 encaminhou	

para	todos	analisarem	e	retornarem	se	concordam.	Também	marcou	a	reunião	do	Conselho	Diretor	

para	 sábado,	 dia	 seis	 de	 fevereiro	 às	 dezessete	 horas	 no	 Restaurante	 Vó	Maphalda.	 Finalizando	 a	



reunião	o	presidente	Marcos	agradeceu	o	companheiro	Welinton	por	vir	à	reunião	mesmo	atrasado,	

dizendo	 “melhor	 chegar	 atrasado	 do	 que	 não	 vir.”	 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	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	


