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

junho	de	dois	mil	e	dezesseis	(22/06/2016),	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	 treze	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Jaime	 Julieti,	

Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	

Ferracini,	 Renato	 de	 Bianchi,	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Sarkis	 Nakad	

Junior,	 Vinícius	 Andreotti,	 Wagner	 Dauberto	 Mastelaro,	 Welinton	 Luis	 Wolber	 e	 oito	 visitantes,	

Valdenir	Brogin,	convidado	do	companheiro	Sérgio,	Larissa	Caroline	Fialho	Rodrigues	e	Leandro	B.	

Rodrigues,	 convidada	 do	 companheiro	 Renato	 e	 seu	 esposo,	 Camille	 Catarin,	 esposa	 do	

companheiro	Ricardo,	Cristiane	Nomerowsky	Cottarelli,	esposa	do	companheiro	Robson,	Elizabeth	

Campos	 Sinhorini,	 esposa	 do	 companheiro	 Eduardo,	 João	 Pedro	 Ferracini,	 filho	 da	 companheira	

Nelcivânia	e	Margot	C.	Chevalereau,	nossa	 intercambiária	dois	mil	e	quinze/dois	mil	e	dezesseis.	A	

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

Birigui	–	Cidade	Pérola,	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	secretário	e	a	convidada	do	companheiro	Renato,	

Larissa	 Caroline	 Fialho	 Rodrigues.	 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	Renato:	“A	melhor	coisa	que	pode	fazer	é	surpreender	

a	si	próprio”	(Steve	Martin).	Não	tivemos	o	Turno	da	Secretaria	e	o	Turno	da	Tesouraria.	Pelo	Turno	

do	 Companheirismo	 o	 companheiro	 Welinton	 informou	 que	 já	 transcorreram	 cento	 e	 setenta	 e	

quatro	dias	do	ano,	e	as	datas	comemorativas	da	semana	são:	



Dia	23	–	Aniversário	de	Laís	Melo	Mastelaro	(filha	do	companheiro	Wagner);	

Dia	24	–	Dia	de	São	João;		

Dia	26	–	Aniversário	de	Thiago	(filho	do	companheiro	Fernando);	

Dia	27	–	Dia	Nacional	do	Progresso;	

Dia	29	–	Dia	de	São	Pedro;	

Dia	30	–	Aniversário	de	casamento	do	companheiro	Robson	e	Cristiane.	
	

Pelo	Turno	da	Instrução	Rotária,	o	companheiro	Vinícius	leu	um	texto	sobre	“Reuniões	do	Conselho	

Diretor”,	que	está	anexo	nesta	ATA.	Pelo	Turno	das	Comissões	e	Serviços,	o	presidente	Marcos	disse	

que	o	evento,	Comida	de	Boteco	está	 tudo	certo,	e	o	companheiro	Marcelo	vai	encaminhar	um	e-

mail	com	o	resultado	final	para	todos.	Sobre	o	Rotary	Grill	fizemos	a	segunda	reunião,	a	próxima	está	

marcada	para	o	dia	treze	de	julho	às	dezessete	horas,	já	sob	o	comando	do	presidente	Eduardo,	e	já	

devemos	 ir	 atrás	 dos	 patrocínios.	 Sob	 o	 projeto	 Catarata,	 já	 foram	 realizadas	 as	 cirurgias,	 ficaram	

apenas	 três	 pessoas	 sem	 fazer,	 devido	 a	 problemas	de	pressão	no	momento	da	operação	 e	 serão	

remarcadas.	 O	 presidente	 Marcos	 disse	 que	 já	 vamos	 acertar	 com	 eles	 os	 sete	 patrocínios	 que	

conseguimos	e	disse	também	que	sessenta	pessoas	vão	precisar	de	óculos	e	o	Lions	vai	ceder	para	os	

operados.	O	 Subsídio	Distrital	 foi	 prorrogado	para	 o	 dia	 vinte	 e	 cinco	 de	 julho,	 e	 na	 reunião	 ficou	

definido	 que	 será	 feito	 o	 projeto	 de	 Equipamentos	 Fotovoltaicos	 na	 entidade	 Vó	 Tereza	 e	 vamos	

também	finalizar	o	projeto	do	Solar.	Como	o	valor	é	menor,	pouco	mais	de	três	mil	reais,	será	feito	

sem	 colocar	 junto	 no	 projeto	 Distrital	 e	 dividido	 pelos	 três	 clubes.	 Se	 participarmos	 com	 os	 três	

clubes	no	projeto	distrital,	no	projeto	global	também	teríamos	que	participar,	e	o	valor	mínimo	serão	

de	trinta	mil	dólares,	mas	não	temos	a	contrapartida.	Precisamos	ver	para	não	comprometer	o	caixa,	

conforme	 for	 acha	 melhor	 ficar	 de	 fora.	 Sobre	 a	 festiva	 de	 posse	 o	 presidente	 Marcos	 repassou	

alguns	detalhes	no	check	 list.	Pelo	Turno	dos	Inscritos,	a	intercambiária	Margot	falou	sobre	a	festa	

junina	da	Coeb,	que	será	realizada	no	dia	vinte	e	quatro	de	junho	às	dezenove	horas,	disse	que	vai	

dançar	quadrilha	e	conta	com	a	presença	de	todos.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	companheiro	

Sarkis	antes	de	fazer	a	doação	chamou	o	companheiro	Ricardo	na	tribuna	para	agradecer	o	garrote	

que	 ele	 doou	 para	 o	 clube,	 uma	 vez	 que	 ele	 disse	 a	 todos	 que	 doaria	 um	 garrote	 no	 dia	 em	 que	

algum	companheiro	adquirisse	um	rancho.	O	companheiro	Sarkis	completou	dizendo	que	comprou	

um	rancho.	Portanto,	nesse	caso	a	promessa	virou	dívida.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	presidente	

Marcos	disse	que	 ia	 fazer	a	prestação	de	contas	na	próxima	semana,	mas	como	a	Margot	 fará	sua	

apresentação,	ele	fez	hoje	e	todo	o	conteúdo	está	anexo	nesta	ATA.	E	por	fim,	agradeceu	a	presença	



de	 todos	 os	 companheiros	 e	 convidados.	 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.	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	
	


