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

setembro	de	dois	mil	e	quinze	(16/09/2015),	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	 onze	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Fabiano	 Alves	 de	 Lima,	 Fernando	

Oliveira	 Ferreira,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Mauro	 Célio	 Mora,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	

Freita	Ferracini,	Ricardo	Siquinelli	Catarin,	Robson	Augusto	Cottarelli,	Sarkis	Nakad	Junior,	Wagner	

Dauberto	 Mastelaro	 e	 Welington	 Luis	 Wolber	 e	 dez	 visitantes:	 João	 Pedro	 Ferracini,	 filho	 da	

companheira	 Nelcivânia,	 Pedro	 Henrique	 C.	 Sinhorini,	 Gabriel	 Henrique	 C.	 Sinhorini,	 Elizabeth	

Campos	 Sinhorini,	 filhos	 e	 esposa	 do	 companheiro	 Eduardo	 respectivamente,	 Sandra	 Regina	

Sanches	 F.	 Mora,	 esposa	 do	 companheiro	 Mauro,	 Cristiane	 Nomerowisky	 Cottarelli,	 esposa	 do	

companheiro	 Robson,	 Ivânia	 G.	 Nakad,	 esposa	 do	 companheiro	 Sarkis,	 Margot	 Clarisse	

Chevallereau,	nossa	 intercambiária	 francesa	dois	mil	e	quinze/dois	mil	e	dezesseis,	Fernanda	G.	O.	

Wolber	e	Rosa	Wolber,	esposa	e	filha	do	companheiro	Welington	respectivamente.	A	mesa	principal	

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

Sinhorini	e	pelo	companheiro	Sarkis	Nakad	Junior.	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	pela	 companheira	

Nelcivânia:	“Quando	somos	bons	para	os	outros,	somos	ainda	melhores	para	nós”	(autor	Benjamim	

Franklin).	Pelo	 turno	da	Tesouraria,	 o	 companheiro	Wagner	pediu	desculpas	pela	 sua	ausência	no	

Rotary	 Grill,	 e	 disse	 que	 ouviu	 bons	 comentários	 sobre	 o	 evento.	 Disse	 também	 que	 falou	 com	 o	



presidente	Marcos	 que	 em	 quinze	 dias	 fará	 um	 balanço	 geral,	 para	 que	 na	 visita	 do	 Governador	

possam	fazer	a	entrega	simbólica	ao	VCC.	Pelo	turno	do	Companheirismo,	o	companheiro	Welington	

informou	as	datas	comemorativas,	sendo:	

Dia	16	–	Aniversário	da	Rosa	de	Oliveira	Wolber	(filha	do	companheiro	Welington);	

Dia	17	–	Dia	da	Compreensão	Mundial	 e	aniversário	da	Camille	 (esposa	do	 companheiro	

Ricardo)	e	aniversário	da	Margot	(intercambiária	francesa	2015/2106);	

Dia	 19	 –	 Dia	 do	 Teatro	 e	 aniversário	 da	 Maitê	 Gomes	 Andreotti	 (filha	 do	 companheiro	

Vinícius);	

Dia	20	–	Dia	do	Funcionário	Municipal	e	aniversário	do	Murilo	Gomes	Andreotti	 (filho	do	

companheiro	Vinícius);	

Dia	21	–	Aniversário	de	casamento	do	companheiro	Welington	e	Fernanda	e	dia	da	Árvore;	

Dia	 22	 –	 Dia	 do	 Contador	 e	 aniversário	 da	 Sra.	 Neide	 Maria	 Cicino	 Nakad	 (mãe	 do	

companheiro	Sarkis).	

Pelo	turno	da	Instrução	Rotária,	o	companheiro	Mauro	fez	a	leitura	do	texto:	“Por	que	fazer	parte	
do	 Rotary?",	 que	 está	 anexado	 nesta	 ata.	 Pelo	 turno	 das	 Comissões	 de	 Serviços,	 o	 presidente	
Marcos	iniciou	o	turno	falando	sobre	a	visita	do	Governador	Manoel	Bertoldo	Neto,	disse	que	acha	
que	 pode	 estar	 sendo	 taxado	 de	 chato,	 pois	 na	 reunião	 para	 definir	 os	 detalhes	 da	 festiva,	 teve	
algumas	decisões	que	ele	não	concordou,	mas	foi	voto	vencido.	Essas	decisões	foram	as	seguintes,	o	
presidente	Eldir	Paulo	Scarpin,	do	Rotary	Club	XIX	de	Abril,	disse	que	fechou	as	locações	do	som,	do	
telão	 e	 Datashow.	 O	 presidente	 Marcos	 questionou:	 Mas	 precisa	 de	 tudo	 isso?	 A	 resposta	 do	
presidente	Eldir	foi	que	eles	queriam	projetar	o	Hino	Nacional	na	parede.	O	presidente	Marcos	ainda	
indignado	 perguntou:	O	 presidente	 Sérgio	 do	 Rotary	 Club	 de	 Birigui	 concordou	 com	 isso?	 Como	 a	
resposta	do	presidente	Eldir	 foi	afirmativa,	não	 lhe	restou	alternativa	a	não	ser	acatar	a	decisão.	O	
presidente	 informou	 que	 no	 dia	 vinte	 e	 três	 de	 setembro	 não	 poderá	 acompanhar	 o	Governador,	
pois	estará	em	Bauru	por	motivos	profissionais	e	pediu	gentilmente	a	ajuda	do	vice-presidente	para	
acompanhá-lo.	 O	 presidente	 Marcos	 como	 nas	 reuniões	 anteriores	 reforçou	 a	 agenda	 do	
Governador,	e	pediu	para	quem	puder	acompanhar	as	visitas	será	bem	vindo.	O	Governador	chegará	
no	dia	vinte	e	um	de	setembro	no	Marco	Rotário	e	ficará	a	disposição	do	Rotary	Club	de	Birigui,	no	
dia	vinte	e	dois	de	setembro,	ficará	a	disposição	do	Rotary	Club	XIX	de	abril	e	por	fim	no	dia	vinte	e	
três	 de	 setembro	 o	 Governador	 ficará	 a	 disposição	 do	 nosso	 clube,	 a	 agenda	 de	 visitas	 ficará	 da	
seguinte	forma,	podendo	ser	alterada	de	acordo	com	as	necessidades	do	Governador:	
	

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	 informou	 que	 a	 festiva	 do	 Governador	 será	 no	 dia	 vinte	 e	 dois	 na	 sede	 do	

Rotary	 Club	 de	 Birigui,	 às	 vinte	 horas,	 e	 em	 torno	 de	 R$	 30,00	 a	 per-capta.	 O	 presidente	Marcos	

finalizou	 dizendo	 que	 como	 o	 telão	 será	 rateado	 entre	 os	 clubes,	 deu	 a	 ideia	 de	 arrumar	

patrocinadores	para	passar	no	telão	e	lembrou	que	no	ano	que	vem	a	Transmissão	de	Posse	ficará	a	

cargo	 do	 nosso	 clube.	 Sobre	 o	 Rotary	Grill,	 a	 companheira	Nelcivânia	 informou	 aos	 companheiros	

que	 já	 sabe	mais	 ou	menos	 o	 resultado	 do	 evento,	 agradeceu	 as	 esposas	 dos	 companheiros	 pela	

ajuda	 financeira	para	a	confecção	dos	enfeites	e	pelo	 trabalho	 também.	A	companheira	Nelcivânia	

agradeceu	a	oportunidade	que	 lhe	foi	dada,	e	por	ser	a	primeira	vez	que	assume	um	evento	desse	

porte,	 pediu	 desculpas	 por	 alguns	 erros	 que	 possam	 ter	 ocorrido.	 A	 companheira	 Nelcivânia	

informou	que	o	boi	foi	doado	de	última	hora	para	o	VCC	por	várias	pessoas,	pois	quem	ficou	de	doar,	

na	última	hora	não	o	fez.	O	companheiro	Sarkis	pediu	para	incluir	no	balanço	cento	e	cinquenta	reais	

de	frete	da	lenha	e	o	companheiro	Ricardo	pediu	para	incluir	quarenta	e	um	reais	de	luvas	e	trinta	e	

sete	reais	de	arroz.	A	companheira	Nelcivânia	 finalizou	dizendo	que	o	evento	 foi	muito	bom	e	que	

devemos	 corrigir	 os	 erros	 para	 os	 próximos,	 principalmente	 divulgar	 mais	 os	 nomes	 dos	

patrocinadores	 e	 também	 os	 brindes	 doados.	 O	 companheiro	 Robson	 disse	 que	 poderíamos	 para	

próximo	colocar	um	telão	para	passar	às	logos	dos	patrocinadores.	O	companheiro	Mauro	disse	que	

o	carrinho	de	sorvete	foi	perfeito,	faltou	só	à	buzina.	Para	finalizar	o	turno	das	comissões	e	serviços,	

o	presidente	Marcos	disse	que	passou	um	e-mail	do	Fábio	Poe	para	o	companheiro	Robson	sobre	a	

viagem	da	Margot	para	orientação	em	Guararapes.	O	 companheiro	Robson	disse	que	 já	passou	as	

informações,	o	presidente	Marcos	reforçou	dizendo	que	o	Fábio	Poe	informou	no	e-mail	que	nosso	

clube	 ainda	 não	 tinha	 passado	 algumas	 informações,	 e	 que	 tínhamos	 até	 o	 dia	 vinte	 de	 setembro	

para	passar	para	ele.	Pelo	turno	da	Palavra	dos	Inscritos,	o	companheiro	Robson	disse	que	não	sabe	

o	 quanto	 ainda	 nós	 vamos	 “andar”	 com	 o	 livro,	 mas	 está	 tomando	 proporções	 fantásticas,	 por	

exemplo:	saiu	na	revista	do	Conselho	Regional	de	Odontologia	de	São	Paulo,	a	Câmara	Municipal	de	

Birigui	 vai	 conceder	 Moção	 de	 agradecimento	 e	 no	 dia	 quinze	 de	 setembro	 em	 Barretos	 o	

companheiro	 Robson	 entregou	 quatrocentos	 exemplares	 do	 livro	 como	 doação,	 totalizando	

quatorze	mil	reais.	O	companheiro	Robson	disse	também	a	título	de	 informação	que	o	Hospital	do	

Câncer	 de	 Barretos	 tem	 um	 déficit	 de	 oito	 milhões	 por	 mês	 e	 para	 finalizar	 sua	 participação	



agradeceu	 a	 Sandra,	 esposa	 do	 companheiro	 Mauro	 por	 ter	 lhe	 dado	 à	 ideia	 de	 fazer	 um	

telemarketing.	 O	 companheiro	 Eduardo	 explanou	 para	 os	 companheiros	 um	 fato	 curioso	 que	

aconteceu	no	Rotary	Grill,	o	companheiro	Eglison	achou	cartelas	de	bingo	de	outro	evento	junto	com	

o	convite	do	nosso,	nas	mesas	no	final	do	evento,	podem	ter	agido	de	má	fé	ou	pode	não	ser	nada,	

de	qualquer	forma	fica	o	registro	para	que	no	próximo	Rotary	Grill	nossas	cartelas	sejam	carimbadas	

com	o	nome	do	clube	para	evitar	fraudes.	O	companheiro	Eduardo	agradeceu	a	todos	pelo	empenho	

no	evento	e	sentiu	muito	por	não	ter	tido	condições	de	ajudar	mais,	pois	na	quarta-feira,	quinta-feira	

e	 sexta-feira	que	antecederam	o	evento,	ele	estava	em	São	Paulo	 solicitando	o	visto	para	o	Pedro	

Henrique.	 Finalizando	 o	 turno	 dos	 inscritos	 o	 Pedro	 Henrique,	 filho	 do	 companheiro	 Eduardo	 e	

intercambiário,	agradeceu	a	todos	por	tudo	e	informou	que	essa	seria	sua	última	reunião	no	Brasil.	

Pelo	 turno	 da	 presidência,	o	 presidente	Marcos	 pediu	 para	 todos	 os	 companheiros	 que	 possuem	

documentos	do	clube,	que	tragam	para	a	reunião	para	que	ele	faça	as	ATAS	de	posse.	Agradeceu	a	

todos	 os	 companheiros	 e	 companheira,	 e	 suas	 respectivas	 esposas	 e	 marido	 e	 principalmente	 a	

companheira	Nelcivânia	pela	coordenação.	Disse	também	que	gostaria	que	fosse	trinta	mil,	mas	está	

bom,	e	as	pessoas	que	ele	encontrou	parabenizou	o	evento,	algumas	falaram	“abóbrinhas”,	mas	faz	

parte,	 depois	 vai	 passar	 o	 checklist	 para	 o	 companheiro	 Eduardo	 para	 o	 próximo	 ano.	 Pediu	 para	

algum	companheiro	retirar	o	painel	do	salão	e	o	companheiro	Mauro	se	prontificou	imediatamente.	

Parabenizou	o	companheiro	Robson	pelo	livro,	e	sempre	fala	que	o	livro	é	do	Rotary,	vamos	fazer	o	

possível	para	esgotar	a	tiragem.	Desejou	ao	Pedro	Henrique	sucesso	e	que	mantenha	contato	com	o	

clube	 pelo	whatsApp.	 O	 presidente	Marcos	 passou	 a	 palavra	 para	 a	 Cris,	 esposa	 do	 companheiro	

Robson,	para	falar	sobre	o	presente	do	Bernardo,	filho	do	companheiro	Marcelo,	decidiram	por	uma	

cadeira	papa	e	o	presidente	Marcos	disse	que	a	companheira	Rose	do	XIX	de	Abril	avisou	que	temos	

que	 dar	 um	 presente	 para	 o	 Governador	 e	 para	 a	 Embaixatriz,	 ficando	 decidido	 dar	 um	 livro	 do	

Robson	 e	 um	 kit	 de	 Cook	 da	 Sandra,	 esposa	 do	 companheiro	 Mauro.	 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	quarenta	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	


