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

de	 dois	mil	 e	 dezesseis	 (20/04/2016),	 às	 vinte	 horas	 e	 trinta	minutos,	 na	 sede	 do	 restaurante	 Vó	

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

companheiros,	 sendo	 nove	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Marcelo	

Yamane	Tanaka,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	Renato	

de	 Bianchi,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Sarkis	 Nakad	 Junior,	 Sérgio	 Luiz	 Ferreira	 Lima,	 e	 sete	

visitantes,	Rosângela	Cássia	Polato,	esposa	do	presidente	Marcos,	Cristiane	Nomerowsky	Cottarelli,	

esposa	do	companheiro	Robson,	Fernanda	Garcia	e	Rosimeire	Catarin	Garcia,	nossa	intercambiária	

dois	mil	e	dezesseis/dois	mil	e	dezessete	e	sua	mãe,	Fernanda	de	Bianchi,	esposa	do	companheiro	

Renato,	Ivana	Gaeti	Barbosa	Nakad	e	Juliana	Nakad,	esposa	e	filha	do	companheiro	Sarkis.	A	mesa	

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

–	Cidade	Pérola,	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	secretário	e	a	esposa	do	presidente	Marcos,	Rosângela	

Cássia	Polato.	 	O	 companheiro	 Sarkis	 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	Sarkis	saudou	

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

pelo	companheiro	Eglison:	“Quem	deixa	para	depois	o	que	pode	fazer	logo,	perde	o	que	nunca	mais	

vai	encontrar:	o	tempo”.	Não	tivemos	Turno	da	Secretaria	e	o	Turno	da	Tesouraria.	Pelo	Turno	do	

Companheirismo	o	companheiro	Welinton	estava	ausente	e	o	companheiro	Eglison	informou	que	as	

datas	comemorativas	da	semana	são:	

Dia	21	–	Dia	de	Tiradentes;	



Dia	22	–	Dia	do	Descobrimento	do	Brasil;		

Dia	24	–	Dia	do	Agente	de	Viagem;	

Dia	25	–	Dia	do	Contabilista;	

Dia	26	–	Dia	do	Goleiro;	

Dia	27	–	Dia	da	Empregada	Doméstica	e	aniversário	do	companheiro	Fabiano	Alves	de	Lima;	

	

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

um	artigo	sobre	a	Estrutura	Organizacional	do	Rotary	Internacional	no	site	do	RI.	Sobre	a	palestra	

do	companheiro	Diretor	do	Rotary	Internacional	no	Brasil	e	América	Latina	José	Ubiracy,	na	festa	de	

aniversário	do	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	Abril,	ele	disse	para	os	clubes	não	ficarem	somente	nos	

projetos	 do	 Distrito.	 São	 setenta	 e	 cinco	 clubes,	 se	 todos	 enviarem	 projetos,	 e	 todos	 estiverem	

habilitados	eles	vão	fazer	a	triagem	para	ver	os	projetos	que	mais	impactam.	A	base	para	o	Subsídio	

Distrital	é	de	três	anos	antes,	portanto,	dois	mil	e	quinze/dois	mil	e	dezesseis	será	a	base	para	dois	

mil	e	dezoito/dois	mil	e	dezenove.	O	presidente	Marcos	disse	que	se	mantiver	essa	regra	vamos	ficar	

duas	 gestões	 sem	 estarmos	 habilitados.	 Na	 gestão	 do	 Companheiro	 Presidente	 Robson	

2014/2015,	 não	 houve	 a	 contribuição	 de	 um	 Paul	 Harris	 e,	 também,	 na	 atual	 gestão,	 porém	

realizamos	admissão	de	novo	companheiro,	que	poderá	ser	apenas	o	requisito	necessário	para	

participar	do	subsídio	distrital,	além	de	estar	em	dia	com	as	contribuições	rotárias.	O	RI	não	quer	

que	 fiquemos	 vinculados	 somente	 ao	 Subsídio	 Distrital.	 Para	 o	 Subsídio	 Global	 são	 regras	

definidas	 pelo	 RI,	 sendo	 necessária	 a	 parceria	 de	 um	 Rotary	 Club	 internacional.	 Na	 visita	 do	

governador	 Neco,	 o	 prefeito	 Pedro	 Bernabé,	 queria	 que	 fosse	 feito	 um	 projeto	 com	 a	 Prefeitura	

Municipal	de	Birigui	nos	mesmos	moldes	que	foi	feito	com	a	APAE.	O	presidente	Marcos	falou	com	os	

presidentes	sobre	a	dificuldade	de	fazer	o	Subsídio	Global,	dinheiro	tem,	mas	faltam	projetos,	além	

de	 parceiros	 internacionais	 tem	 que	 ter	 área	 de	 enfoque	 e	 cinco	 por	 cento	 para	 as	 despesas	

administrativas	 do	 projeto.	 O	 presidente	 Marcos	 disse	 que	 precisamos	 criar	 uma	 comissão	 de	

relações	 internacionais,	 com	os	 companheiros	que	dominam	a	 língua	 inglesa	e	devemos	entrar	no	

site,	 pesquisar	 as	 áreas	 de	 enfoque	 e	 pesquisar	 os	 e-mails	 dos	 clubes	 internacionais	 para	 fazer	

contato.	O	presidente	Marcos	disse	que	no	treinamento	em	Mirandópolis	o	governador	Neco	falou	

sobre	 nosso	 clube,	 que	 doamos	 para	 a	 Pólio	 Plus.	 O	 presidente	 Marcos	 colocou	 no	 site	 do	 RI	 o	

projeto	 que	 desenvolvemos	 com	 o	 Solar	 Eunice	 Weaver,	 em	 uma	 área	 específica	 informamos	 as	

etapas	 do	 projeto,	 instalação	 de	 toldos,	 doação	 de	 notebook,	 etc...	 	 Teve	 um	 americano	 que	 fez	

contato	perguntado	sobre	o	projeto,	Terry	Weaver,	como	seu	sobrenome	é	o	mesmo	da	entidade	lhe	



chamou	a	atenção.	Disse	que	no	momento	não	poderia	participar	do	projeto,	mas	quem	sabe	numa	

próxima	oportunidade.	O	presidente	Marcos	comentou	sobre	os	parceiros	do	RI,	como	a	fundação	Bil	

&	Melinda	Gates,	que	para	cada	dólar	doado	para	a	Pólio	Plus	a	fundação	doa	mais	três	dólares,	até	

um	 limite	 de	 trinta	 e	 cinco	 mil	 dólares	 anuais.	 Temos	 apenas	 seis	 casos	 no	 mundo,	 nos	 países	

Afeganistão	 e	 Paquistão	 e	 para	 o	 ano	 que	 vem	 tudo	 caminha	 para	 a	 erradicação,	mas	 para	 ter	 o	

certificado	tem	que	aguardar	cinco	anos	sem	casos.	O	presidente	Marcos	comentou	sobre	a	Shelter	

Box,	 que	 o	 clube	 doou	 para	 a	 Colômbia	 anos	 atrás,	 e	 que	 não	 tem	 mais	 devido	 a	 problemas	 e	

fraudes.	Pelo	Turno	das	Comissões	e	Serviços,	o	presidente	Marcos	falou	do	projeto	social	da	Volks	

Wagen,	disse	que	o	presidente	da	ADJ	questionou	se	ele	pode	apresentar	o	projeto	no	site	ou	nós	

devemos	 fazer	 isso.	 O	 companheiro	 Robson	 disse	 que	 nós	 que	 temos	 que	 fazer	 a	 inscrição.	 O	

presidente	Marcos	explicou	o	projeto	para	os	companheiros	e	dessa	vez	passamos	a	oportunidade	

para	ADJ,	uma	vez	que	no	ano	passado	o	projeto	aprovado	 foi	o	do	Solar	Eunice	Weaver.	O	prazo	

para	 o	 cadastro	 do	 projeto	 foi	 prorrogado	 para	 o	 dia	 nove	 de	 maio.	 Sobre	 o	 projeto	 Comida	 de	

Boteco,	 o	 companheiro	Marcelo	 disse	 que	 vendemos	 até	 o	momento	 noventa	 e	 cinco	 convites	 e	

faltam	vinte	e	cinco	dias	e	pediu	para	quem	já	vendeu	tudo	continuar	oferecendo.	Á	Cássia,	esposa	

do	presidente	Marcos	perguntou	para	o	companheiro	Marcelo:	Quem	quiser	patrocinar	como	faz?	

Ele	disse	que	agora	somente	se	fizermos	os	panfletos	para	colocar	em	cima	das	mesas,	mas	não	acha	

interessante.	O	companheiro	Eglison	comentou	de	direcionar	diretamente	para	o	projeto	Catarata	e	

o	 companheiro	 Sérgio	 disse	 que	 podiam	 comprar	 convites	 e	 distribuir.	 O	 companheiro	 Eglison	

mostrou	 aos	 presentes	 um	 cooler	 que	 foi	 doado	 pela	 Patrus,	 que	 é	 um	 patrocinador,	 para	 ser	

sorteado	no	evento.	O	companheiro	Sérgio	colocou	a	situação	da	mulher	do	Edgar	do	conjunto	de	

samba,	e	o	companheiro	Marcelo	ficou	de	ver	com	o	Fábio	do	Bar	Barão	para	ver	se	ele	libera.	Pelo	

Turno	dos	Inscritos,	o	companheiro	Sarkis	comentou	sobre	o	encontro	de	rotarianos,	ele	não	pode	ir,	

mas	achou	interessante,	e	de	repente	poderia	ser	feito	um	aqui	na	região.	O	companheiro	Eduardo	

agradeceu	 aos	 companheiros	 Eglison,	 Welinton,	 Robson,	 Marcos	 e	 Wagner	 pela	 participação	 no	

treinamento	em	Mirandópolis,	para	as	funções	a	serem	exercidas	na	próxima	gestão.	Pelo	Turno	do	

Momento	 Feliz,	 o	 companheiro	 Robson	 fez	 a	 doação	 por	 estar	 feliz	 por	 ter	 dado	 tudo	 certo	 na	

cirurgia	de	sua	mãe.	O	presidente	Marcos	fez	a	doação	e	disse	estar	feliz	pela	quantidade	vendida	de	

convites,	e	pela	dedicação	de	 todos.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	presidente	Marcos	disse	que	só	

falta	o	companheiro	Catarin	para	se	cadastrar	no	My	Rotary	e	 lembrou-se	da	 reunião	do	Conselho	

Diretor	 no	 dia	 vinte	 e	 cinco	 de	 abril,	 às	 dezoito	 horas	 no	 restaurante	 Vó	 Maphalda.	 A	 pauta	 da	

reunião	do	 conselho	diretor	 será:	 Intercâmbio.	O	presidente	Marcos	 pediu	 para	 o	Robson	 sobre	 a	

passagem	 de	 ida	 da	 Margot,	 e	 ele	 respondeu	 que	 será	 no	 dia	 quatorze	 de	 julho	 e	 segundo	 a	

companheira	Nelcivânia	está	tudo	certo	e	se	prontificou	a	leva-la	até	o	aeroporto	em	Guarulhos-SP.	

O	presidente	Marcos	pediu	para	o	Robson	resolver	a	questão	da	inscrição	da	Conferência	Distrital	da	



Margot.	O	presidente	Marcos	fez	mais	alguns	comentários	sobre	a	palestra	do	companheiro	Diretor	

do	Rotary	Internacional	no	Brasil	e	América	Latina	José	Ubiracy,	o	Bira,	que	não	querem	clubes	com	

menos	 de	 vinte	 associados,	 não	 aceitam	 clubes	 que	 não	 tenham	 associadas	 e	 o	 RI	 não	 entende	

porque	o	Brasil	não	envia	projetos.	O	governador	Neco	perguntou	ao	presidente	Marcos	quantos	vão	

do	nosso	clube	e	ele	disse	que	está	perguntando	quem	não	vai.	Destacou	que	a	Margot	é	obrigada	a	

ir.	 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	 quarenta	 e	 um	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	
	


