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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui-	Cidade	Pérola	realizada	ao	primeiro	dia	do	mês	de	julho	

de	dois	mil	e	quinze	 (01/07/2015),	às	vinte	horas	e	quinze	minutos,	na	Sede	do	Restaurante	Vó	

Maphalda,	 sito	 à	 Rua	 Saudades,	 764.	 Estiveram	 presentes	 13	 (treze)	 pessoas,	 sendo	 oito	

companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	

Fernandes,	Nelcivania	Gomes	de	Freitas	Ferracini,	Sarkis	Nakad	Junior,	Vinicius	Andreotti,	Wagner	

Dauberto	Mastelaro,	e	Wellinton	Luis	Wolber.	Os	visitantes	foram	no	total	de	cinco	pessoas	que	

assinaram	a	lista	de	presença.	A	mesa	principal	foi	formada	por	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes	

–	presidente,	Carlos	Eduardo	Sinhorini	–	secretário	e	pelo	Tesoureiro	Wagner	Dauberto	Mastelaro.	

O	Companheiro	Sarkis	Nakad	Junior	 realizou	a	abertura	da	reunião	do	dia,	convocando	todos	os	

presentes	 a	 tomarem	 seus	 lugares.	 Dada	 a	 palavra	 ao	 Presidente,	 o	mesmo	 convocou	 todos	 à	

saudação	à	bandeira	Nacional	e	demais	hasteadas.	Pelo	turno	do	protocolo,	o	Companheiro	Sarkis	

Nakad	 Junior	 saudou	 todos	 os	 presentes,	 anunciando	 em	 seguida	 a	 pauta	 da	 reunião	 do	 dia.	 A	

mensagem	do	dia	 foi	 lida	pela	 companheira	Nelcivânia	Gomes	de	 Freitas	 Ferracini,	 “Aquilo	que	

escuto	eu	esqueço.	Aquilo	que	eu	vejo	eu	lembro.	Aquilo	que	eu	faço	eu	aprendo.	(Confúcio).		

Pelo	turno	da	Secretaria	-	o	Secretário	Carlos	Eduardo	Sinhorini	 informou	a	festiva	de	posse	dos	

clubes	de	Araçatuba	no	dia	04/07/15,	as	19:30	horas	com	per-capta	de	R$	25,00.	

Pelo	turno	da	Tesouraria,	o	companheiro	Wagner	explanou	sobre	como	procederá	na	sua	gestão	

no	controle	da	tesouraria,	uma	das	mudanças	será	a	utilização	um	Aplicativo	Financeiro	chamado	

ZERO	PAPER,	que	foi	implantado	pelo	Marcos	no	final	da	gestão	anterior.	



Esse	aplicativo	conterá	todos	os	companheiros	cadastrados	para	controle	das	mensalidades,	assim	
como	 todas	nossas	obrigações	 financeiras	e	 saldos,	proporcionando	maior	agilidade,	 clareza	nas	
informações,	confiabilidade	e	mantendo	o	sigilo	das	informações.	No	final	de	cada	mês	o	aplicativo	
gera	 relatórios	 gerenciais	 para	 o	 tesoureiro,	 agilizando	 as	 tomadas	 de	 decisões.	 Foi	 comentado	
também	pelo	Wagner	que	os	critérios	para	os	próximos	eventos	devem	ser	melhorados,	no	que	
tange	a	agilidade	na	apuração	e	apresentação	dos	resultados.	Para	 finalizar,	pediu	paciência	aos	
companheiros	pela	sua	falta	de	agilidade	com	informática,	mas	que	vai	se	esforçar	para	adquirir	
conhecimento	suficiente	para	o	sucesso	da	pasta	em	sua	gestão.	

Pelo	 turno	 do	 Companheirismo,	 o	 companheiro	Welington	 comunicou	 as	 datas	 comemorativas	
sendo:	

Dia	02	–	Dia	do	Bombeiro	Brasileiro	e	aniversário	do	companheiro	Robson.	

	 Dia	04	–	Dia	do	operador	de	telemarketing	e	Dia	Internacional	do	Cooperativismo.	

	 Dia	06	–	Aniversário	Fabiane	(esposa	do	companheiro	Marcelo).	

	 Dia	07	–	Aniversário	da	Fernanda	(esposa	do	companheiro	Welington)	e	dia	do	ingresso	
das	mulheres	na	Marinha.	

	

Pelo	turno	da	Informação	Rotária,	O	companheiro	Vinícius	leu	um	texto	sobre	a	vida	de	Paul	Harris,	
anexado	nesta	ata	e	também	foi	apresentado	um	vídeo	de	uma	entrevista	de	Paul	Harris	em	seu	
escritório	em	Chicago-USA.	

Pelo	 turno	 das	 comissões	 de	 serviços,	 o	 companheiro	 e	 presidente	 Marcos	 determinou	 que	
decisões	tomadas	em	reuniões,	caso	em	reuniões	próximas	alguém	discorde	do	que	foi	decidido,	só	
terá	outra	votação	se	todos	os	participantes	que	decidiram	na	reunião	anterior	estiverem	presentes,	
caso	 contrário	 será	 mantido	 a	 decisão	 da	 reunião	 anterior	 em	 respeito	 aos	 companheiros	 que	
decidiram.	Na	próxima	reunião	será	votado	sobre	o	horário	das	reuniões,	serão	distribuídas	cédulas	
de	votação	com	três	opções	de	horários.	

A	palavra	livre	na	gestão	do	presidente	Marcos,	será	mudada	para	Palavra	dos	Inscritos,	só	falará	
o	companheiro	que	se	inscrever,	caso	sobre	tempo	poderá	ser	liberado	para	mais	um	ou	outro	falar.	
Foi	 enviada	pelo	presidente	a	 todos	os	 companheiros	um	e-mail	 contendo	uma	planilha	 com	as	
despesas	 per-captas	 para	 exemplificar	 o	 valor	 da	 mensalidade,	 só	 que	 antes	 desta	 reunião	 o	
companheiro	Eduardo	apresentou	um	e-mail	recebido	sobre	o	aumento	da	per-capta	para	o	novo	
ano	Rotário,	ficando	em	US$	29,00	o	semestre,	portanto	será	alterado	e	encaminhado	novamente.	

O	presidente	também	comentou	que	as	reuniões	deverão	ter	entre	1:00	hora	e	no	máximo	1:30	
horas,	os	assuntos	que	não	forem	possíveis	discutir,	ficarão	para	a	próxima	reunião.	O	Governador	
Neco	está	lhe	cobrando	o	nome	do	presidente	da	próxima	gestão,	portanto	na	próxima	reunião	caso	



ninguém	se	prontifique	será	feito	uma	votação.	A	única	exigência	para	o	cargo	é	que	o	companheiro	
não	pode	ter	menos	de	um	ano	de	clube.	

Sobre	os	projetos	o	presidente	fez	as	seguintes	explanações:	

SOLAR	 –	Foi	autorizada	a	instalação	do	toldo,	o	presidente	Marcos	foi	chamado	para	ver	os	toldos.	
Foi	 determinado	 pelo	 presidente	 que	 o	 companheiro	 Sarkis	 será	 o	 responsável	 pelo	
acompanhamento	 do	 projeto	 tendo	 como	 integrantes	 do	 grupo	 para	 auxiliá-lo	 os	
companheiros,	Wagner,	Eglison	e	Welingtom.	Foi	enviado	um	e-mail	para	o	Sarkis	e	Wagner	
com	o	check	list	do	projeto	que	tem	como	data	de	30/11/15	para	finalizar.	

ROTARY	GRILL	–	O	presidente	Marcos	foi	visitar	a	Si	e	ela	disse	que	está	muito	contente	pela	nossa	
boa	vontade	em	continuar	com	o	projeto.	A	mesma	prefere	a	data	de	13/09/2015	para	a	
realização	do	evento	no	salão	de	festas	Nossa	Senhora	de	Fátima,	segundo	a	Si	o	salão	tem	
capacidade	para	1.000	pessoas,	mas	pensam	em	fazer	para	800	pessoas.	As	senhoras	do	
VCC	virão	no	dia	08/07	as	19:30	horas	para	discutirmos	sobre	o	Rotary	Grill.	O	presidente	
falou	 da	 necessidade	 de	 criarmos	 uma	 comissão	 para	 cuidar	 do	 evento	 e	 nomeou	 a	
companheira	 Vânia	 como	 responsável	 pelo	 grupo	 e	 deu	 autonomia	 para	 convocar	 os	
companheiros	 para	 fazerem	 parte	 do	 grupo.	 O	 companheiro	 Wagner	 perguntou	 aos	
companheiros	sobre	a	manutenção	ou	não	da	divisão	70/30	do	resultado	do	evento,	após	
várias	explanações	ficou	decidido	manter	como	sempre	foi,	70/30.	

Outro	projeto	que	o	presidente	Marcos	está	arquitetando	é	sobre	o	Hino	Nacional,	ir	nas	escolas,	
criar	uma	forma	para	incentivar	o	patriotismo,	enfim,	ainda	será	melhor	planejado	e	estudado	como	
fazê-lo.	 Sobre	 o	 intercâmbio	 de	 jovens,	 o	 presidente	Marcos	 vai	 conversar	 com	 o	Wagner	 para	
verificar	o	projeto	intercambiários/escola,	e	sobre	as	profissões	no	rádio	com	o	Sarkis.	O	presidente	
Marcos	 disse	 que	 deveríamos	 visitar	 as	 entidades	 que	 receberam	 doações	 e	 ver	 como	 está	 a	
manutenção	do	mesmo	e	também	visitar	várias	entidades	que	nunca	receberam	doações	do	Rotary,	
porque	 quando	 surgisse	 à	 oportunidade	 de	 fazer	 um	 projeto	 já	 teríamos	 algumas	 entidades	
catalogadas.	Seguindo	nesse	assunto	e	reforçando	a	necessidade	das	visitas,	o	Wagner	comentou	
que	 foi	doado	um	turbilhão	para	o	Vó	Tereza	e	estava	sendo	usado	como	porta	bolsas,	pois	era	
necessário	fazer	uma	instalação	adequada	para	o	equipamento	e	ninguém	tomava	a	frente,	pois	o	
clube	se	encarregou	de	fazer	por	um	custo	de	apenas	R$	70,00.	O	presidente	finalizou	o	turno	das	
comissões	e	serviços	pedindo	a	todos	que	caso	ainda	não	tenham	o	cadastro	no	site	do	RI,	o	faça,	
para	 ter	acesso	a	 todas	as	 informações	necessárias	 sobre	o	Rotary	e	que	deveríamos	 fazer	uma	
confraternização	por	mês	para	integrar	o	grupo	e	passarmos	bons	momentos	de	descontração.	

Pelo	turno	da	Palavra	Livre,	o	companheiro	Wagner	falou	sobre	a	chegada	de	seu	filho	Ângelo	no	
domingo	 e	 convidou	 todos	 os	 companheiros	 para	 uma	 festa	 surpresa	 que	 ele	 fará	 para	 ele.	
Comentou	 também	 que	 a	 intercambiária	Margot	 ligou	 para	 ele	 e	 disse	 que	 ela	 chegará	 no	 dia	
12/08/2015	 as	 21:37	 horas,	 quarta-feira	 em	 São	 José	 do	 Rio	 Preto-SP.	O	 companheiro	 Eduardo	
comentou	sobre	o	que	foi	explanado	na	reunião	de	intercambiários	no	domingo,	dia	28/06/15	em	
Três	 Lagoas-MS,	 sobre	 as	mudanças	 no	 acompanhamento	 dos	 intercambiários,	 por	 exemplo:	 O	



oficial	de	intercâmbio	deverá	preencher	um	questionário	com	informações	colhidas	com	a	família	e	
a	escola	mensalmente,	e	encaminhar	para	a	comissão,	e	também	terão	algumas	situações	que	o	
clube	perderá	pontos	caso	não	execute	tal	solicitação.	Iniciaremos	o	ano	Rotário	com	40	pontos	e	
caso	 esses	 pontos	 forem	 perdidos	 e	 chegarem	 à	 zero,	 o	 clube	 perde	 o	 credenciamento	 para	
participar	do	projeto	de	intercâmbio	de	jovens.	

Pelo	 turno	 do	 momento	 Feliz,	 o	 presidente	 Marcos	 fez	 uma	 doação,	 e	 disse	 que	 agradece	 a	
oportunidade	de	presidir	o	clube.	

Pelo	turno	da	presidência,	o	presidente	Marcos	disse	que	em	virtude	da	dificuldade	em	receber	os	
valores	rateados	após	os	eventos,	devemos	cobrar	antecipadamente.	

O	 presidente	 também	 justificou	 a	 ausência	 do	 companheiro	 Robson	 a	 reunião,	 pois	 estava	
representando	o	clube	em	um	evento	no	SINBI.	Agradeceu	os	companheiros	Vinicius	e	Marcelo	pelo	
vídeo	apresentado	e	disse	que	temos	que	seguir	os	 ideais	de	Paul	Harris.	Finalizando	o	turno	da	
presidência,	o	presidente	Marcos	disse	que	assim	que	a	intercambiária	Margot	chegar	convocará	
uma	reunião	com	ela,	as	famílias,	os	companheiros	Jaime,	Robson,	Vinicius	e	Wagner	e	a	Sandra.	
Por	 fim,	 o	 companheiro	 Presidente	Marcos	 agradeceu	 a	 presença	 de	 todos	 os	 companheiros	 e	
visitantes,	 por	 não	 haver	 nada	 mais	 a	 tratar,	 encerrou	 a	 reunião	 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	


