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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Pérola,	realizada	trinta	dias	do	mês	de	setembro	

de	 dois	 mil	 e	 quinze	 (30/09/2015),	 às	 vinte	 horas	 e	 trinta	 minutos,	 na	 sede	 do	 restaurante	 Vó	

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

sendo	dez	companheiros:	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Eglison	Frigério,	Fabiano	Alves	de	Lima,	Jaime	

Julieti,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	Ricardo	Siquinelli	

Catarin,	Vinicius	Andreotti,	Wagner	Dauberto	Mastelaro	e	Welington	Luis	Wolber	e	três	visitantes:	

Margot	Clarisse	Chevallereau,	nossa	intercambiária	francesa	dois	mil	e	quinze/dois	mil	e	dezesseis,	

Elizabeth	Campos	 Sinhorini	 e	Gabriel	Henrique	Campos	 Sinhorini,	esposa	 e	 filho	do	 companheiro	

Eduardo.	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	 pediu	 um	

minuto	 de	 silêncio	 em	 homenagem	 ao	 falecimento	 do	 EGD	 Taketoshi	 Igushi	 1967/1968,	 na	

sequência	 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:	 “Não	

temos	que	destruir	nossos	sonhos,	temos	que	destruir	os	obstáculos	que	nos	impedem	de	realiza-

los”.	Pelo	Turno	da	Secretaria,	o	companheiro	Eduardo	disse	que	está	com	as	ATAS	atrasadas,	mas	

em	breve	estarão	em	dia	e	disse	também	que	enviou	no	e-mail	de	todos,	um	arquivo	que	recebeu	

através	de	um	CD	do	OFFICIAL	DIRECTORY	ROTARY	INTERNACIONAL	com	muitas	informações	sobre	

os	clubes	do	mundo	inteiro	em	todas	as	línguas.	Pelo	Turno	da	Tesouraria,	o	companheiro	Wagner	

disse	que	com	relação	ao	Rotary	Grill	havia	ficado	decidido	que	hoje	faríamos	o	balanço	final	para	ver	

quanto	daria	ao	VCC.	A	única	dificuldade	que	estamos	tendo	é	que	temos	receitas	e	despesas	retidas	

do	VCC,	e	também	quem	pagou	algumas	despesas.	O	companheiro	Wagner	disse	que	no	sábado	se	a	



companheira	Nelcivânia	e	o	presidente	Marcos	puderem,	farão	o	fechamento	final.	O	companheiro	

Wagner	passou	os	nomes	dos	companheiros	que	faltam	pagar	os	convites	e	o	patrocínio.	Pelo	Turno	

da	Instrução	Rotária,	o	companheiro	Vinícius	 leu	um	texto	que	será	anexado	nesta	ata.	Pelo	Turno	

do	Companheirismo,	o	companheiro	Welington	informou	que	já	transcorremos	duzentos	e	setenta	e	

dois	dias	do	ano	de	dois	mil	e	quinze	e	as	datas	comemorativas	são:		

Dia	30	–	Dia	da	Secretária;	

Dia	01	–	Dia	do	vendedor	e	dia	do	idoso;	

Dia	03	–	Dia	Mundial	do	Dentista;	

Dia	04	–	Dia	do	Poeta,	dia	da	Natureza	e	dia	do	Cão;	

Dia	05	–	Dia	Mundial	dos	animais;	

Dia	06	–	Dia	do	prefeito	e	do	Tecnólogo.	
	

Pelo	 Turno	 das	 Comissões	 e	 Serviços,	 o	 presidente	 Marcos	 falou	 sobre	 a	 visita	 do	 governador	 e	

depois	de	uma	conversa	particular	ele	parabenizou	e	gostou	muito	do	nosso	clube,	ficou	preocupado	

somente	 com	a	 indicação	do	presidente	dois	mil	 e	dezessete/dois	mil	 e	dezoito.	O	governador	 fez	

alguns	pedidos	como:	precisamos	chegar	ao	total	de	vinte	companheiros,	pediu	o	nome	do	Ricardo	e	

disse	 para	 ele	 entrar	 em	 contato	 com	 o	 Genésio	 de	 Andradina.	 Passar	 a	 contribuição	 de	 US$	

1.000,00,	 para	 não	 perdermos	 o	 subsídio	 distrital,	 se	 não	 ficaríamos	 de	 fora.	 Conseguir	 empresas	

cidadãs,	 nós	 não	 temos	 nenhuma.	 Estimular	 o	 seguro	 solidário,	 comparecer	 em	 Valparaíso	 no	

seminário	 distrital,	 pediu	 principalmente	 para	 os	 companheiros	 que	 estão	 à	 frente	 da	 Imagem	

Pública,	 Fundação	Rotária	e	DQA.	Pediu	 também	para	 comparecermos	na	Conferência	Distrital	 em	

Paranaíba	–	MS,	nos	dias	dez,	onze	e	doze	de	novembro	de	dois	mil	e	quinze.	O	companheiro	Jaime	

disse	 que	 deveríamos	 criar	mais	 um	 evento	 para	 arrecadarmos	 dinheiro	 para	 a	 Fundação	 Rotária,	

pois	 temos	 que	 finalizar	 as	 doações	 do	 Solar	 e	 o	 projeto	 da	 Catarata.	 O	 companheiro	 Eglison	

perguntou	 se	 para	 convidar	 um	 novo	 sócio,	 precisa	 ter	 um	 tempo	 de	 clube	 para	 convidar.	 O	

companheiro	 Vinícius	 disse	 que	 não	 e	 que	 antes	 de	 convidar	 precisa	 ser	 colocado	 para	 o	 grupo	

aprovar	ou	não.	O	presidente	Marcos	perguntou	a	companheira	Nelcivânia	se	ela	visitou	a	entidade	

Casa	Santa	Tereza,	ela	disse	que	não,	que	irá	amanhã	(01/10/15)	e	vai	por	no	grupo	para	ver	quem	

poderá	 acompanha-la.	 Essa	 entidade,	 na	 pessoa	 da	 senhora	 Lourdes	 abordou	 o	 companheiro	

Marcelo	 no	 Rotary	 Grill	 e	 disse	 que	 gostou	 do	 evento	 e	 queria	 uma	 parceria,	 e	 o	 companheiro	

Marcelo	apresentou-a	para	o	presidente	Marcos	que	disse	que	após	o	evento	ia	pedir	para	ligarem	

para	ela.	O	presidente	Marcos	informou	que	no	mês	de	outubro	precisamos	homenagear	um	nome,	



e	 pediu	 para	 que	 todos	 pensem	 e	 tragam	 nas	 próximas	 reuniões	 sugestões	 de	 nomes	 para	

decidirmos.	O	 companheiro	Vinícius	 disse	 que	 o	 foco	 são	 pessoas	mais	 humildes	 que	 prestam	um	

serviço	 ou	 executam	 há	 anos	 a	mesma	 função.	 O	 presidente	Marcos	 informou	 que	 o	 Informativo	

Rotário	duzentos	e	vinte	e	três,	foi	enviado	para	todos	e	consta	que	as	Bolsas	Rotary	pela	Paz	dois	

mil	 e	 dezesseis/dois	mil	 e	 dezessete	 já	 se	 esgotaram,	mas	 dois	mil	 e	 dezessete/dois	mil	 e	 dezoito	

ainda	estão	sendo	selecionados.	O	presidente	Marcos	passou	aos	companheiros	Eduardo,	Eglison	e	

Welington,	 os	 ofícios	 de	 agradecimentos	 a	 Coeb,	 Kidy	 e	 SENAI,	 respectivamente.	 O	 companheiro	

Welington	 disse	 que	 o	 SENAI	 está	 passando	 por	 um	 momento	 delicado,	 pois	 esta	 correndo	 um	

movimento	nas	redes	sociais	contra	o	governo,	que	quer	tirar	do	sistema	S	trinta	por	cento	de	seus	

orçamentos	para	a	previdência,	ele	vai	passar	no	WhatsApp	um	abaixo	assinado	contra	essa	prática	

do	 governo.	 Pelo	Turno	dos	 Inscritos,	o	 companheiro	 Jaime	 agradeceu	 a	 todos	 pela	 solidariedade	

com	sua	família	pelo	falecimento	de	sua	sogra,	e	o	presidente	Marcos	disse	que	nada	mais	justo,	pois	

sua	família	é	nossa	família.	Pelo	Turno	da	Presidência,	O	presidente	Marcos	agradeceu	a	todos	por	

prestigiarem	a	visita	do	governador	e	perguntou	sobre	a	entrega	do	presente	do	Bernardo,	filho	do	

companheiro	Marcelo.	A	companheira	Nelcivânia	acha	melhor	esperar	mais	um	pouco,	para	todas	as	

esposas	 juntamente	 com	a	dona	Heiko	 entregarem	para	 ela	 aqui	 em	Birigui.	O	presidente	Marcos	

agradeceu	a	companheira	Nelcivânia	por	ter	providenciado	a	coroa	de	flores	para	o	velório	da	sogra	

do	companheiro	Jaime,	solicitou	novamente	que	tragam	todos	os	documentos	relacionados	ao	clube	

para	 que	 sejam	 guardados	 no	 armário	 do	 clube	 e	 também	 falou	 para	 os	 companheiros	 Robson	 e	

Sarkis	que	foram	os	dois	últimos	presidentes,	que	de	acordo	com	a	Instrução	Rotária	que	o	Vinícius	

apresentou,	 precisa	 pedir	 para	 o	 contador	 uma	 cópia	 dos	 documentos	 fiscais	 para	 não	 termos	

multas,	 vai	 pedir	 para	 o	 companheiro	Mauro	 providenciar.	 O	 presidente	Marcos	 perguntou	 como	

está	o	Pedro	Henrique	nos	Estados	Unidos,	o	companheiro	Eduardo	disse	que	está	tudo	bem	e	como	

está	 a	 Margot	 em	 sua	 nova	 casa,	 e	 ela	 disse	 que	 está	 bem	 também.	 Para	 finalizar	 o	 turno	 da	

presidência	 o	 presidente	 Marcos	 marcou	 a	 reunião	 do	 Conselho	 Diretor	 para	 sábado	 às	 dezoito	

horas.	 Não	 tivemos	Momento	 Feliz	 e	 o	 presidente	Marcos	 para	 finalizar	 a	 reunião	 agradeceu	 aos	

visitantes,	e	por	fim	agradeceu	a	presença	de	todos	os	companheiros,	e	por	não	haver	nada	mais	a	

tratar,	encerrou	a	reunião	as	vinte	e	uma	horas	e	vinte	e	quatro	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	


