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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Pérola,	realizada	aos	nove	de	março	de	dois	mil	

e	dezesseis	(09/03/2016),	às	vinte	horas	e	trinta	minutos,	na	sede	do	restaurante	Vó	Maphalda,	sito	

à	Rua	 Saudades,	 setecentos	 e	 sessenta	e	quatro.	 Estiveram	presentes	 vinte	pessoas,	 sendo	quinze	

companheiros:	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Eglison	Frigério,	Fernando	Oliveira	Ferreira,	Jaime	Juliete,	

Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	

Ferracini,	 Renato	 de	 Bianchi,	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Sarkis	 Nakad	

Junior,	Vinícius	Andreotti,	 Sérgio	 Luiz	 Ferreira	 Lima,	Wagner	Dauberto	Mastelaro,	Wellinton	 Luis	

Wolber,	 e	 cinco	 visitantes:	 Ivana	 Gaeti	 Barbosa	 Nakad,	 esposa	 do	 companheiro	 Sarkis,	 Camile	

Catarin,	esposa	do	companheiro	Ricardo,	Cristiane	Nomerowsky	Cottarelli,	esposa	do	companheiro	

Robson,	 Margot	 Chevalereau,	 intercambiária	 dois	 mil	 e	 quinze/dois	 mil	 e	 dezesseis	 e	 Murilo	

Andreotti,	filho	do	companheiro	Vinícius.	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	Renato	de	Bianchi.	O	companheiro	Sarkis	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	a	do	Rotary.	Pelo	turno	do	Protocolo,	

o	companheiro	Sarkis	saudou	todos	os	presentes,	anunciando	em	seguida	à	pauta	da	reunião	do	dia.	

A	mensagem	do	dia	foi	lida	pelo	companheiro	Eglison:	“Algumas	coisas	na	vida	não	tem	preço,	mas	

muitas	 tem	 troco“.	 Pelo	 Turno	 da	 Secretaria,	 o	 companheiro	 Eduardo	 leu	 o	 convite	 recebido	 do	

Lions	 Club	 de	 Birigui,	 que	 através	 de	 sua	 presidente	 Letícia	 de	 Fátima	 	 Liranço,	 tem	 a	 honra	 de	

convidar	 o	 presidente	 Marcos	 para	 participar	 do	 Jantar	 Festivo	 onde	 receberão	 a	 visita	 do	

Governador	do	Distrito	LC8	de	Lions	Clubs	Internacional,	no	dia	onze	de	março	às	vinte	horas	na	sede	

do	clube,	na	rua	Antônio	Simões,	número	cinquenta	e	três.	Não	tivemos	o	Turno	da	Tesouraria.	Pelo	



Turno	 do	 Companheirismo	 o	 companheiro	 Welinton	 informou	 que	 o	 tema	 do	 mês	 é	 Recursos	

Hídricos	e	Saneamento,	e	as	datas	comemorativas	da	semana	são:	

Dia	10	–	Dia	do	Sogro	e	dia	do	Telefone;	

Dia	11	–	Dia	Internacional	das	Vítimas	de	Terrorismo;	

Dia	12	–	Dia	do	Bibliotecário;	
	
Dia	14	–	Dia	dos	Animais	e	dia	do	Vendedor	de	Livros;	
	
Dia	15	–	Dia	Mundial	do	Consumidor	e	dia	da	Escola;	
	
Dia	 16	 –	 Aniversário	 de	 Pedro	 Jorge	 (filho	 do	 companheiro	 Ricardo)	 e	 aniversário	 da	 Sra.	 Suzel	
Aguiar	Gaeti	Barbosa	(sogra	do	companheiro	Sarkis);	
	
	
Pelo	 Turno	 da	 Instrução	 Rotária,	 o	 companheiro	 Vinícius	 leu	 um	 texto	 sobre	 o	 tema	 “Áreas	 de	

Enfoque”,	que	será	anexado	nesta	ata.	Pelo	Turno	das	Comissões	e	Serviços,	o	presidente	Marcos	

abordou	o	evento,	Comida	de	Boteco,	que	hoje	seria	a	data	para	finalizar	a	venda	de	patrocínios.	A	

grade	 já	 está	 completa,	 com	 exceção	 do	 Supermercados	 Bandeirantes	 que	 fez	 algumas	 exigências	

fiscais,	 o	 companheiro	 Marcelo	 colocou	 o	 assunto	 em	 discussão	 e	 vai	 falar	 com	 o	 companheiro	

Mauro	para	achar	uma	saída	legal.	O	presidente	Marcos	pediu	para	passar	um	Whatsapp	para	ele	e	o	

companheiro	Marcelo	disse	que	falará	pessoalmente	com	ele.	O	companheiro	Eglison	deu	a	ideia	de	

pegar	em	produtos	e	entregar	para	o	Fábio	e	o	Fábio	repassa	para	nós	o	valor	ou	abate	no	custo.	O	

companheiro	Marcelo	disse	que	ele	não	aceita.	O	companheiro	Wagner	disse	que	se	forem	em	óleos	

ele	compra	e	se	prontificou	para	falar	com	o	companheiro	Mauro	e	resolver	a	questão.	No	sábado	o	

Bar	Barão	servirá	no	almoço	comida	de	boteco	também,	e	o	companheiro	Marcelo	irá	para	ver	como	

é	e	vistoriar	tudo.	Sobe	o	projeto	Catarata,	o	presidente	Marcos	colocou	no	Whatsapp	o	resumo	da	

reunião.	Pelo	Subsídio	e	pela	parte	que	temos	que	dar	os	dois	mil	dólares,	estão	garantidos	setenta	e	

cinco	 cirurgias	 e,	 o	 dinheiro	da	nossa	parte	 já	 está	 reservado.	 	 Para	 isso	nossas	mensalidades	não	

podem	 ficar	 atrasadas,	 em	 janeiro	 tivemos	 que	 pegar	 um	 pouco	 desse	 dinheiro	 para	 pagar	 as	

obrigações,	mas	 isso	não	é	problema.	Faltam	recursos	para	 trinta	e	seis	cirurgias,	 sendo	doze	para	

cada	 clube	 a	 um	 custo	 de	 seiscentos	 reais,	 totalizam	 sete	 mil	 e	 duzentos	 reais	 para	 cada	 clube.	

Pediram	 para	 que	 cada	 clube	 tente	 conseguir	 patrocínio	 para	 as	 cirurgias	 que	 estão	 faltando.	 O	

presidente	Marcos	disse	que	momento	da	reunião	alguns	companheiros	doaram	algumas	cirurgias	e	

o	prazo	para	 conseguir	os	patrocínios	 será	até	 trinta	de	março.	Outro	detalhe	 importante	é	que	o	

Rotary	 Club	 de	 Birigui	 fará	 uma	 festiva	 para	 agradecer	 as	 pessoas	 ou	 empresas	 que	 doaram	 as	

cirurgias,	e	receberão	certificados,	aparecerá	na	mídia,	etc...	Diante	do	exposto	o	presidente	Marcos	

colocou	uma	situação	para	avaliação	e	decisão	dos	companheiros,	sendo:	Como	ficam	nossos	vinte	e	



quatro	 patrocinadores?	 O	 companheiro	 Jaime	 acha	 que	 não	 devíamos	 prometer	 nada.	 O	

companheiro	 Renato	 acha	 que	 devemos	 usar	 o	 sistema	 CROWND	 FOUNDING,	 ou	 seja,	 cotas	

pequenas	reconhecimento	pequeno,	cotas	maiores	reconhecimento	maior.	Foi	comentado	também	

de	 enviarmos	 uma	 carta	 de	 agradecimento,	 o	 presidente	Marcos	 acha	 que	 devemos	 chamar	 para	

jantar	 no	 clube.	 O	 companheiro	 Jaime	 acha	 que	 não	 e	 o	 companheiro	 Wagner	 acha	 que	 sim.	 O	

presidente	 Marcos	 reforçou	 dizendo	 que	 acha	 que	 devemos	 homenagear	 e	 perguntou	 aos	

companheiros	 se	 mandamos	 somente	 a	 carta	 ou	 chamamos	 para	 a	 reunião.	 A	 maioria	 acha	 que	

devemos	chamar	para	a	reunião	e	oferecer	o	jantar.	Foi	comentado	pelo	companheiro	Jaime	para	ser	

feito	quinze	dias	após	o	evento.	E	o	presidente	Marcos	disse	que	se	o	caixa	não	permitir	mandamos	

carta	de	agradecimento	mesmo.	O	companheiro	Eglison	perguntou	quando	serão	feitas	as	cirurgias,	

e	 o	 presidente	Marcos	 disse	 entre	 os	meses	 de	março	 e	maio.	O	 companheiro	 Robson	 perguntou	

quem	vai	fazer	as	cirurgias,	e	o	presidente	Marcos	respondeu	também	que	serão	feitas	pelo	Dr.	Bem	

Hur,	 na	 clínica	 São	 José	 e	 serão	 pacientes	 que	 constam	 na	 lista	 do	 SUS.	 O	 companheiro	Marcelo	

comentou	que	serão	casos	simples,	e	também	vão	pegar	alguns	pacientes	do	Recanto	do	Vovô	e	Vó	

Tereza.	Não	tivemos	Turno	dos	Inscritos.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	companheiro	Eglison	fez	a	

doação	e	disse	estar	feliz	porque	fez	um	treinamento	em	Araçatuba	e	foi	muito	bom.	Pelo	Turno	da	

Presidência,	o	presidente	Marcos	disse	que	recebeu	do	Robson	a	informação	neste	momento	sobre	

o	 possível	 companheiro,	 e	 o	 companheiro	 Robson	 informou	 que	 o	 Sérgio	 Lamachia	 Chagas,	

infelizmente	 não	 poderá	 participar	 do	 nosso	 clube	 devido	 seu	 trabalho	 no	 horário	 noturno,	 ele	

agradeceu	ao	 companheiro	Robson	pelo	 convite.	O	presidente	Marcos	 agradeceu	ao	 companheiro	

Robson	 pelas	 informações	 e	 perguntou	 sobre	 a	 ida	 da	Margot	 para	 Araçatuba	 no	 dia	 dezoito	 de	

março	se	ela	 já	sabe	a	 família	que	vai	 ficar	hospedada	e	o	companheiro	Robson	disse	que	 já	estão	

com	 ela	 todas	 as	 informações.	 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.	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	


