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

setembro	de	dois	mil	e	quinze	(02/09/2015),	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	uma	

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

Lima,	 Fernando	Oliveira	 Ferreira,	 Jaime	 Julieti,	Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	Mauro	 Célio	

Mora,	Nelcivânia	Gomes	de	Freitas	Ferracini,	Ricardo	Siquinelli	Catarin,	Robson	Augusto	Cottarelli,	

Sarkis	Nakad	 Junior,	 Vinícius	 Andreotti,	Wagner	 Dauberto	Mastelaro	 e	Welington	 Luis	Wolber	e	

sete	visitantes:	Ivana	Nakad	e	Juliana	Nakad,	esposa	e	filha	do	companheiro	Sarkis	respectivamente,	

Elizabeth	 Campos	 Sinhorini,	 esposa	 do	 companheiro	 Eduardo,	 Sandra	 Regina	 Sanches	 F.	 Mora,	

esposa	 do	 companheiro	 Mauro,	 Margot	 Clarisse	 Chevallereau,	 nossa	 intercambiária	 francesa	

2015/2016,	Sérgio	Luis	F.	de	Lima,	e	Fernanda	G.	O.	Wolber,	esposa	do	companheiro	Welington.	A	

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

Eduardo	 Sinhorini	 e	 pela	 companheira	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freitas	 Ferracini.	 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:	“O	pessimista	vê	dificuldade	em	cada	oportunidade;	

o	 otimista	 vê	 oportunidade	 em	 cada	 dificuldade”	 (autor	 Winston	 Churchill).	 Pelo	 Turno	 da	

Secretaria	 o	 companheiro	 Eduardo	 fez	 a	 leitura	 da	 Mensagem	 do	 Governador	 do	 Distrito	 4470,	

Manoel	Bertoldo	Neto	e	informou	a	frequência	do	nosso	clube	do	mês	de	julho	que	foi	de	66,67%.	

Pelo	 turno	 da	 Tesouraria,	 o	 companheiro	 Wagner	 informou	 que	 vai	 mandar	 um	 arquivo	 com	 a	



situação	 da	 tesouraria	 para	 os	 companheiros	 e	 disse	 que	 está	 aberto	 para	 recebimentos	 de	

mensalidades	e	patrocínios.	Pelo	turno	do	Companheirismo,	o	companheiro	Welington	informou	as	

datas	comemorativas,	sendo:	

Dia	03	–	Dia	do	Guarda	Cívil;	

	 Dia	05	–	Dia	do	Oficial	de	Farmácia;	

Dia	06	–	Dia	do	Alfaiate;	

	 Dia	07	–	Dia	da	Independência	do	Brasil;	

Pelo	turno	das	Comissões	de	Serviços,	o	presidente	Marcos	 iniciou	o	turno	falando	sobre	o	Rotary	

Grill,	no	caso,	sobre	o	boi	e	os	porcos.	Em	reuniões	anteriores	as	meninas	do	VCC	disseram	que	não	

precisávamos	nos	preocupar,	mas	a	dez	dias	do	evento	ainda	não	os	tem.	Caso	não	consigam,	terão	

que	 ser	 comprados.	O	presidente	Marcos	 pediu	 para	 fazermos	um	balanço	da	 venda	dos	 convites	

resultando	 no	 seguinte:	Vinícius-doze,	 Eglison-quinze,	 Jaime-doze,	 Nelcivânia-vinte	 e	 sete,	Marcos-

dez,	 Eduardo-oito,	 Fabiano-três,	 Robson-nove,	 Sarkis-vinte,	 Ricardo-dez,	 Mauro-dois,	 Fernando-

quatro,	 Wagner-doze	 e	 Sérgio-três,	 totalizando	 cento	 e	 quarenta	 e	 sete	 convites	 vendidos	 até	 o	

presente	momento.	A	Sandra,	esposa	do	companheiro	Mauro,	 falou	com	a	companheira	Nelcivânia	

sobre	 os	 sorvetes,	 para	 ver	 com	 o	 companheiro	 Wagner	 se	 já	 está	 fechado	 com	 o	 Alaska,	 caso	

contrário	 ela	 verá	 com	 outro	 fornecedor,	 pois	 no	 ano	 passado	 o	 sorvete	 não	 teve	 muita	 saída	 e	

precisamos	 achar	 alternativas	 para	 melhorar	 a	 renda,	 como	 no	 caso	 vender	 sorvetes	 em	 palito,	

comentou	 a	 companheira	Nelcivânia.	O	 companheiro	Wagner	 informou	de	 imediato	que	 já	 estava	

fechado	 com	 o	 Alaska.	 Diante	 do	 exposto	 o	 presidente	Marcos	 achou	melhor	manter	 a	 decisão	 e	

deixar	 para	 o	 próximo	 ano	 as	 mudanças	 necessárias.	 Outra	 preocupação	 que	 foi	 colocada	 pelo	

presidente	Marcos	é	que	as	meninas	do	VCC	disseram	que	era	R$	300,00	que	iam	cobrar	cada	porco,	

mas	somente	o	serviço	e	elas	estavam	achando	que	era	com	o	porco.	O	companheiro	Wagner	disse	

que	 a	 esposa	 do	 “brejeiro”	 havia	 dito	 que	 já	 tinham	 ganhado	 tudo,	 boi,	 porcos,	 arroz,	 etc...,	 o	

presidente	Marcos	pediu	para	o	companheiro	Wagner	se	certificar	dessas	informações.	O	presidente	

Marcos	 falou	 sobre	 a	 visita	 do	 Governador,	 ele	 chegará	 ao	 Marco	 Rotário	 no	 dia	 vinte	 e	 um	 de	

setembro	às	nove	horas,	às	dez	horas	e	trinta	minutos	se	encontrará	com	o	prefeito	Pedro	Bernabé	e	

a	partir	das	onze	horas	 fica	a	disposição	do	Rotary	Club	de	Birigui.	No	dia	 vinte	e	dois	ele	 ficará	a	

disposição	do	Rotary	Club	XIX	de	Abril	e	no	dia	vinte	e	três	ficará	a	disposição	do	nosso	clube,	com	a	

seguinte	agenda:	



	

9:00	hrs	 è	Visita	ao	Senai	

11:00	hrs	è	Visita	a	Coeb	

12:30	hrs	è	Almoço	no	Restaurante	Vó	Maphalda	

14:00	hrs	è	Visita	a	Kidy	Calçados	

16:00	hrs		è	Visita	ao	Solar	Eunice	Weaver	(descerrar	a	placa	de	inauguração	dos	toldos)	

17:00	hrs	è	Retorno	ao	hotel		

19:00	hrs	è	Reunião	do	Conselho	Diretor	

20:15	hrs	è	Reunião	Ordinária		

O	presidente	Marcos	pediu	para	providenciarem	dez	brindes	para	a	festiva	no	dia	vinte	e	dois,	para	

sortearem	entre	 os	 participantes.	 Solicitou	 também	para	 o	 companheiro	Wagner	 estar	 no	 local	 às	

dezenove	horas	e	trinta	minutos	com	a	lista	dos	companheiros	para	recepciona-los,	e	o	companheiro	

Eduardo	poderá	 ser	 convocado	 se	 necessário	 para	 recepcionar	 os	 visitantes.	 Para	 finalizar	 o	 turno	

das	comissões	e	serviços,	o	presidente	Marcos	perguntou	ao	companheiro	Wagner	sobre	a	carteira	

de	estrangeira	da	Margot,	e	ele	disse	que	já	foi	providenciada.	Perguntou	também	ao	companheiro	

Robson	 se	 ele	 já	 informou	o	 questionário	 sobre	 o	 intercâmbio	 e	 ele	 disse	 que	 ainda	 não,	mas	 vai	

resolver	com	o	Fábio	Poe.	O	companheiro	Vinícius	disse	que	está	vendo	sobre	o	curso	de	português	

para	ela	e	o	presidente	Marcos	disse	também	que	vai	falar	com	uma	amiga	aposentada	que	poderá	

ajudar.	Pelo	turno	da	Palavra	dos	Inscritos,	o	companheiro	Ricardo	disse	que	todos	estão	felizes	com	

o	nascimento	do	filho	do	companheiro	Marcelo,	e	que	poderíamos	fazer	alguma	coisa	para	marcar	o	

nascimento	 dele.	 O	 companheiro	 Welington	 disse	 que	 fez	 o	 agendamento	 no	 Senai,	 pretende	

recebê-lo	com	os	alunos	e	perguntou	quantas	pessoas	estarão	com	o	Governador	para	essa	visita.	O	

companheiro	 Welington	 finalizou	 sua	 participação	 pedindo	 ao	 companheiro	 Wagner	 checar	 os	

extratos	 para	 certificar	 se	 o	 depósito	 da	 doação	 do	 Supermercado	 Amigão	 foi	 feito	 realmente.	 O	

companheiro	Sarkis	pediu	desculpas	pelas	suas	ausências	nas	últimas	três	reuniões,	 trouxe	para	os	

companheiros	 degustarem	 uns	 doces	 típicos	 da	 Líbia	 e	 disse	 que	 em	 uma	 próxima	 oportunidade	

falará	mais	sobre	o	país	que	é	muito	pequeno,	mas	com	uma	história	muito	grande.	Pelo	 turno	do	

momento	feliz,	o	presidente	Marcos	disse	que	vai	fazer	a	doação	para	prestar	uma	homenagem	ao	



Bernardo,	filho	do	companheiro	Marcelo	e	agradecer	a	todos	pela	colaboração,	pois	está	muito	feliz	

porque	as	pessoas	nomeadas	estão	fazendo	um	trabalho	brilhante.	O	companheiro	Ricardo	disse	que	

está	muito	 feliz	 porque	 o	 São	 Paulo	 voltou	 a	 ganhar	 e	 também	 pelo	 nascimento	 do	 Bernardo.	 O	

companheiro	 Fabiano	 disse	 que	 está	 feliz	 porque	 é	 aniversário	 do	 Corinthians	 e	 que	 sua	 esposa	

Milene	acabou	de	se	formar,	já	pegou	aulas	e	passou	em	um	concurso.	O	companheiro	Eduardo	disse	

que	está	feliz,	pois	finalmente	chegou	o	Guarantee	Form	do	Pedro	Henrique.	O	companheiro	Vinícius	

está	 feliz	 pelo	 nascimento	 do	 Bernardo,	 pelo	 clima	 agradável	 da	 gestão,	 pelo	 Rotary	 Grill	 e	 pela	

chegada	do	Guarantee	Form	do	Pedro	Henrique.	O	companheiro	Robson	fez	a	doação	de	um	mil	e	

quinhentos	 e	 sessenta	 reais	 para	 a	 compra	 de	 uma	 caixa	 de	 som	 para	 o	 Solar	 Eunice	 Weaver	

originários	 da	 receita	 da	 venda	 do	 Livro	 “De	 quem	 é	 o	 sorriso?”	 Pelo	 turno	 da	 presidência,	 o	

presidente	Marcos	disse	que	o	Fabiano	se	cadastrou	no	Meu	Rotary,	com	isso	cumprimos	a	meta	de	

ferramenta	digital.	O	presidente	Marcos	 chamou	o	 companheiro	Wagner	 para	 receber	 um	botonn	

que	recebeu	do	RI	pelo	convite	e	ingresso	de	um	novo	rotariano	no	clube,	nesse	caso	o	companheiro	

Eduardo.	 O	 presidente	Marcos	 passou	 para	 o	 companheiro	Wagner	 recolher	 o	 momento	 feliz	 de	

agosto,	 oitenta	 reais.	 O	 presidente	Marcos	 pediu	 para	 alguém	 ficar	 responsável	 para	 comprar	 um	

presente	para	o	Bernardo,	 filho	do	 companheiro	Marcelo.	No	 caso	a	 Ivânia	 ficou	 responsável	para	

comprar	o	presente.	O	presidente	Marcos	repassou	o	momento	feliz	do	companheiro	Robson,	sendo	

um	mil	e	quinhentos	e	sessenta	reais	de	receita	do	 livro	“De	quem	é	o	sorriso?”	para	a	compra	de	

uma	caixa	de	som	para	o	Solar	Eunie	Weaver,	e	depois	do	Rotary	Grill	 falará	mais	sobre	o	Solar.	O	

presidente	Marcos	para	finalizar	agradeceu	aos	visitantes,	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	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	


