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

de	 fevereiro	 de	 dois	 mil	 e	 dezesseis	 (24/02/2016),	 às	 vinte	 horas	 e	 trinta	 minutos,	 na	 sede	 do	

restaurante	Vó	Maphalda,	sito	à	Rua	Saudades,	setecentos	e	sessenta	e	quatro.	Estiveram	presentes	

dezenove	pessoas,	sendo	quinze	companheiros:	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Eglison	Frigério,	Fabiano	

Alves	de	Lima,	Fernando	Oliveira	Ferreira,	Jaime	Juliete,	Marcelo	Yamane	Tanaka,	Marcos	Antônio	

Benatte	 Fernandes,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	 Ferracini,	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 Renato	 de	

Bianchi,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Sarkis	 Nakad	 Junior,	 Sérgio	 Luiz	 Ferreira	 Lima,	 Wagner	

Dauberto	Mastelaro,	Wellinton	Luis	Wolber,	e	quatro	visitantes:	Ivana	Gaeti	Barbosa	Nakad,	esposa	

do	 companheiro	 Sarkis,	 João	 Pedro	 Ferracini,	 filho	 da	 companheira	 Nelcivânia,	 Valdenir	 Brogin,	

convidado	do	 companheiro	 Sérgio	 e	 Eldir	Paulo	Scarpin,	presidente	do	Rotary	Club	XIX	de	abril.	A	

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

Birigui	 –	Cidade	Pérola,	Carlos	 Eduardo	Sinhorini,	 secretário	 e	o	 companheiro	 Eldir	 Paulo	 Scarpin,	

presidente	do	Rotary	Club	XIX	de	abril.	O	companheiro	Fabiano	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	saudou	todos	os	presentes,	anunciando	em	seguida	à	pauta	da	reunião	do	dia.	

A	mensagem	do	dia	 foi	 lida	 pelo	 companheiro	 Eglison:	 “Sem	 sonhos,	 a	 vida	não	 tem	brilho.	 Sem	

metas,	os	sonhos	não	têm	alicerces.	Sem	prioridades,	os	sonhos	não	se	tornam	reais.	Sonhe,	trace	

metas,	estabeleça	prioridades	e	corra	riscos	para	executar	seus	sonhos.	Melhor	é	errar	por	tentar	

do	 que	 errar	 por	 emitir.”	 (Augusto	 Cury).	 Não	 tivemos	 o	 Turno	 da	 Secretaria	 e	 o	 Turno	 da	

Tesouraria.	 Pelo	 Turno	 do	 Companheirismo	 o	 companheiro	 Welinton	 informou	 que	 as	 datas	

comemorativas	da	semana	são:	



Dia	24	–	Aniversário	do	Sr.	Ângelo	Mastelaro	–	in	memorian	(pai	do	companheiro	Wagner);	

Dia	25	–	Aniversário	do	Sr.	Silvio	Andreotti	(pai	do	companheiro	Vinícius);	

Dia	26	–	Aniversário	da	Sra.	Reiko	Yamane	Tanaka	(mãe	do	companheiro	Marcelo),	aniversário	de	
Maíra	Zambotti	de	Lima	(filha	do	companheiro	Fabiano)	e	aniversário	de	Mariah	Gomes	Andreotti	
(filha	do	companheiro	Vinícius);	
	
Dia	27	–	Dia	Nacional	do	Livro	Didático	e	dia	do	Agente	Fiscal	da	Receita	Federal;	
	
Dia	28	–	Dia	da	Ressaca.	
	
	
Não	 tivemos	 o	 Turno	 da	 Instrução	 Rotária.	 Pelo	 Turno	 das	 Comissões	 e	 Serviços,	 o	 presidente	

Marcos	passou	a	palavra	para	o	companheiro	Marcelo,	e	ele	disse	que	os	patrocínios	estão	na	média,	

em	 torno	 de	 dez.	 O	 presidente	 Marcos	 tinha	 algumas	 dúvidas	 e	 perguntou	 para	 o	 companheiro	

Renato	 sobre	 o	 convite,	 e	 ele	 disse	 que	 cada	 espaço	 será	 um	 patrocinador	 e	 achou	melhor	 fazer	

aglomerado	para	facilitar	a	visualização.	O	companheiro	Marcelo	disse	que	a	proposta	do	layout	do	

convite	que	o	companheiro	Renato	apresentou	ficou	melhor.	O	companheiro	Wagner	perguntou	até	

que	 data	 para	 fecharmos	 os	 patrocínios,	 ficou	 definida	 entre	 os	 dias	 dois	 e	 nove	 de	 março.	 O	

companheiro	Sérgio	disse	que	o	Edgard	está	com	dengue,	por	isso	não	veio	na	reunião.	O	presidente	

Marcos	perguntou	ao	companheiro	Welinton	 se	ele	 respondeu	o	e-mail	do	 Instituto	Federal,	 e	ele	

disse	que	não,	mas	ligou	para	a	Ana	Carolina	e	ela	passou	para	a	Érica,	para	acertar	o	cronograma,	

mas	ele	não	conseguiu	falar	com	ela.	Nesse	momento	o	presidente	Marcos	 leu	o	e-mail	que	a	Ana	

passou	 no	 dia	 anterior	 e	 o	Welinton	 não	 viu.	 O	 companheiro	Welinton	 entende	 ser	 necessário	 o	

contato	 com	 o	 Rotary	 Club	 de	 Birigui,	 para	 definir	 a	 participação	 dos	 intercambistas	 no	 projeto	

intercâmbio/escola,	 porém	 está	 sem	 tempo	 para	 comparecer	 no	 outro	 clube.	 O	 companheiro	

Wagner	 informou	que	ficou	por	muito	tempo	conversando	com	á	Oficial	de	 Intercâmbio	do	Rotary	

Club	de	Birigui	a	Sra.	Melaine,	e	ela	demonstrou	muito	 interesse,	mas	que	não	tem	como	visitar	o	

referido	club.	O	presidente	Marcos	avisou	que	estará	em	reunião	sobre	o	projeto	Cataratas	e	que	se	

possível	 conversará	 com	 a	 Companheira	 Melaine.	 O	 companheiro	 Welinton	 disse	 que	 os	

encontros	serão	na	parte	da	tarde,	e	o	companheiro	Renato	vai	conciliar	pelo	menos	uns	dois	dias	

para	 intercalar	 o	 projeto	 com	 o	 trabalho.	 O	 companheiro	 Wagner	 disse	 que	 temos	 que	 ver	 o	

transporte,	o	presidente	Marcos	disse	que	cada	clube	que	se	responsabilize	pelo	seu	intercambiário	

e	pediu	para	que	os	companheiros	Wagner,	Robson	e	Vinícius	resolver	essa	questão	e	decidir	que	ele	

assina	em	baixo.	O	companheiro	Wagner	finalizou	dizendo	que	ainda	não	temos	data	de	início	e	que	

a	companheira	Melaine	do	XIX	de	abril	 ficou	bastante	interessada	no	projeto.	O	presidente	Marcos	

perguntou	 ao	 companheiro	 Robson	 sobre	 o	 candidato	 a	 intercambiário	 Luiz	 Felipe,	 ele	 disse	 que	

falou	com	o	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	Abril	sobre	fazerem	a	parceria	com	a	Coeb	para	dois	mil	e	



dezessete/dois	mil	 e	 dezoito,	 eles	 aceitaram	 e	 disse	 também	que	 vai	 falar	 com	o	 Luiz	 Felipe	 para	

entrar	em	contato	com	o	XIX	de	Abril	para	iniciar	os	procedimentos	para	o	intercâmbio.	O	presidente	

Marcos	disse	e	o	companheiro	Robson	confirmou	que	nossa	responsabilidade	se	encerra	aqui.	Sobre	

o	projeto	Catarata,	o	presidente	Marcos	disse	que	irá	a	uma	reunião	na	sexta-feira	no	Rotary	Club	de	

Birigui,	e	pelo	que	ficou	sabendo	do	companheiro	Gedson	deverá	ser	para	definir	algumas	funções	e	

parece	que	será	para	discutir	também	sobre	um	aporte	para	complementar	as	cirurgias,	mas	depois	

passará	 para	 o	 clube.	 Pelo	 Turno	 dos	 Inscritos	 o	 companheiro	 Eldir	 Paulo	 Scarpin,	 presidente	 do	

Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	Abril,	além	da	visita,	veio	fazer	a	divulgação	da	Palestra	do	companheiro	

Ubiracy,	que	é	um	representante	brasileiro	no	Rotary	 Internacional.	Essa	palestra	será	patrocinada	

pelo	 companheiro	 Tim	 Ussui	 e	 será	 realizada	 no	 dia	 dezenove	 de	 abril,	 em	 comemoração	 ao	

aniversário	 do	 clube.	 E	 também	 no	 dia	 vinte	 e	 dois	 de	maio	 será	 realizada	 a	 14ª.	 ROTARY	 FEST,	

costela	 de	 chão,	 no	 salão	 de	 festas	 Nossa	 Senhora	 de	 Fátima,	 em	 prol	 do	 VCC	 –	 Voluntários	 de	

Combate	 ao	 Câncer.	 O	 companheiro	 Scarpin	 disse	 também	 que	 sobre	 o	 intercâmbio	 estão	 à	

disposição	 e	 disse	 que	 está	 trabalhando	 na	 Fateb	 na	 área	 administrativa	 e	 financeira,	mas	 está	 à	

disposição	 caso	 a	 intercambiária	 Margot	 queira	 fazer	 uma	 visita	 à	 faculdade.	 Pelo	 Turno	 do	

Momento	 Feliz,	 não	 tivemos	 doações.	 Pelo	 Turno	 da	 Presidência	 o	 presidente	Marcos	 disse	 que	

quem	puder	no	dia	vinte	e	oito	de	fevereiro	às	dezenove	horas	e	trinta	minutos,	missa	do	filho	do	

companheiro	 Tim.	 O	 presidente	Marcos	 agradeceu	 ao	 companheiro	 Scarpin	 pela	 liberação	 para	 a	

intecambiária	Margot	 visitar	 a	 Fateb,	 e	 perguntou	 para	 a	 companheira	 Nelcivânia	 como	 estão	 os	

estágios	dela.	A	companheira	Nelcivânia	disse	que	ela	não	estava	bem	e	não	tinha	condições	de	ficar	

e	acha	que	é	muita	coisa	para	pouco	tempo,	ela	precisa	buscar	 informações	e	montar	um	relatório	

para	 colocar	 no	 currículo	 e	 mandar	 para	 a	 mãe	 dela	 apresentar	 na	 faculdade	 de	 artes.	 O	

companheiro	Welinton	disse	que	ele	pode	fornecer	uma	declaração	que	ela	participou	da	mostra	de	

estilismo.	A	companheira	Nelcivânia	disse	que	ela	tem	a	preocupação	de	provar	que	o	 intercâmbio	

não	 é	 só	 aprender	 a	 língua	 e	 sim	 ganhar	 outros	 conhecimentos.	 O	 presidente	Marcos	 disse	 que,	

quanto	a	Costela	de	chão,	faremos	o	possível	para	estar	 lá	e	convidou	o	companheiro	Scarpin	para	

nosso	 evento,	 Comida	 de	 Boteco	 no	 dia	 quinze	 de	 maio.	 O	 presidente	 Marcos	 perguntou	 ao	

companheiro	Wagner	sobre	o	encontro	de	intercambiários	que	vai	ter	em	Araçatuba,	se	já	foi	feita	a	

inscrição	da	 intercambiária	Margot,	caso	contrário	perdemos	pontos.	O	companheiro	Wagner	disse	

que	está	tudo	certo.	O	presidente	Marcos	disse	que	passou	despercebido	o	aniversário	do	Rotary	e	

deveríamos	ter	feito	alguma	publicidade	e	pediu	para	o	presidente	eleito	Eduardo	não	deixar	passar	

em	branco.	O	presidente	Marcos	colocou	o	botton	no	companheiro	Eduardo	que	recebeu	do	distrito,	

por	 ter	 apadrinhado	 o	 companheiro	 Eglison.	 Para	 finalizar	 o	 presidente	 Marcos	 recebeu	 um	

comunicado	 do	 governador	 para	 que	 todos	 os	 clubes	 doem	 vinte	 dólares	 para	 a	 Pólio	 Plus	 e	 que	

todos	os	companheiros	do	clube	estejam	cadastrados	no	My	Rotary	até	o	dia	trinta	de	maio.	E	por	



fim,	agradeceu	a	presença	de	todos	os	companheiros.	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	

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	


