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

mil	e	dezesseis	(16/03/2016),	às	vinte	horas	e	trinta	minutos,	na	sede	do	restaurante	Vó	Maphalda,	

sito	à	Rua	Saudades,	setecentos	e	sessenta	e	quatro.	Estiveram	presentes	dezessete	pessoas,	sendo	

doze	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Fabiano	 Alves	 de	 Lima,	 Fernando	

Oliveira	Ferreira,	Jaime	Juliete,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Mauro	Célio	Mora,	Nelcivânia	

Gomes	 de	 Freita	 Ferracini,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Vinícius	 Andreotti,	 Wagner	 Dauberto	

Mastelaro,	Wellinton	 Luis	Wolber,	 e	 cinco	 visitantes:	 João	 Pedro	 Ferracini,	 filho	 da	 companheira	

Nelcivânia,	 Gabriel	 Henrique	 Campos	 Sinhorini,	 filho	 do	 companheiro	 Eduardo,	 Cristiane	

Nomerowsky	Cottarelli,	esposa	do	companheiro	Robson,	Margot	Chevalereau,	 intercambiária	dois	

mil	e	quinze/dois	mil	e	dezesseis	e	João	Pedro	A.	Ferrari,	companheiro	do	Interact	de	Umuarama-PR	

em	visita	a	Birigui	onde	mora	sua	família.	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	 Jaime	 Juliete,	 conselheiro	 da	 presidência.	 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	a	do	Rotary.	

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:	“E	guardemos	a	

certeza	 pelas	 próprias	 dificuldades	 já	 superadas	 que	 não	 há	mal	 que	 dure	 para	 sempre“	 (Chico	

Xavier).	Pelo	Turno	da	Secretaria,	o	companheiro	Eduardo	leu	o	convite	recebido	do	Rotary	Club	de	

Penápolis	XV	de	Março,	para	reunião	festiva	de	aniversário	dos	vinte	e	seis	anos	do	clube,	que	será	

realizada	no	dia	dezessete	de	março	a	partir	das	vinte	horas	e	trinta	minutos	na	sede	do	clube	sito	a	

Rua	 Antonieta	 Vilela	 Ferreira,	 seiscentos	 e	 quarenta	 e	 três	 em	 Penápolis	 com	 per-capta	 de	 trinta	



reais.	 Outra	 informação	 passada	 aos	 companheiros	 foi	 de	 um	 e-mail	 recebido	 pelo	 GOV	 Hermes	

sobre	“INSCRIÇÕES	ABERTAS	PARA	BOLSAS	DE	ESTUDOS	DO	INSTITUTO	UNESCO-IHE”.	A	Fundação	

Rotária	 e	 o	 Instituto	 Unesco-IHE	 estão	 outorgando	 dez	 bolsas	 de	 estudos	 de	 pós-graduação	 para	

cursos	na	área	hídrica	no	campus	de	Delft,	Holanda.	As	inscrições	vão	até	o	dia	quinze	de	junho.	Não	

tivemos	o	Turno	da	Tesouraria.	Pelo	Turno	do	Companheirismo	o	companheiro	Welinton	informou	

que	as	datas	comemorativas	da	semana	são:	

Dia	18	–	Aniversário	do	Sr.	Ivam	Pereira	Barbosa	(sogro	do	companheiro	Sarkis);	

Dia	19	–	Dia	do	Carpinteiro	e	Marcineiro;	

Dia	20	–	Inicio	do	Outono;	
	
Dia	21	–	Dia	Internacional	Contra	a	Discriminação	Racial;	
	
Dia	22	–	Dia	Mundial	da	Água.		
	
	
Pelo	Turno	da	 Instrução	Rotária,	o	companheiro	Vinícius	 leu	um	texto	sobre	o	tema	“Subsídios	do	

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

perguntou	aos	companheiros	quem	ainda	não	mandou	às	logos	do	seu	patrocinador	que	o	faça	com	

urgência,	 para	 que	 o	 companheiro	Marcelo	 possa	 confeccionar	 os	 convites.	 O	 presidente	Marcos	

pediu	 para	 que	 os	 companheiros	 Eglison	 e	 Marcelo	 falassem	 oque	 acharam	 sobre	 o	 almoço	 que	

participaram	no	Bar	Barão	no	sábado,	cujo	cardápio	e	local	serão	o	mesmo	do	nosso	evento	Comida	

de	Boteco.	Informaram	o	seguinte:	

	 Capacidade	 	Cento	e	cinquenta	pessoas	no	máximo	
	 Som	 	 	Muito	alto	
	 Comida	 	Muito	boa	

Cozinha	 Muito	organizada,	alimentos	separados	por	etiquetas	com	data	de	compra	
e	vencimento,	sala	climatizada	para	mexer	com	os	alimentos.	

	 Preço	 trinta	reais	e	bebidas	a	parte	
	

A	companheira	Nelcivânia	disse	que	conversou	com	o	Fábio	e	Lilian,	que	são	os	proprietários	do	Bar	

Barão,	 sobre	 o	 nosso	 evento,	 acharam	 o	 valor	 de	 quarenta	 reais	 baixo,	 e	 sobre	 o	 patrocínio	 não	

deram.	O	presidente	Marcos	disse	que	o	que	mais	o	preocupa	é	o	espaço,	e	que	vamos	ter	que	ter	

muito	 jogo	 de	 cintura	 para	 driblar	 isso.	 Devemos	 deixar	 uma	 equipe	 para	 fazer	 esse	 trabalho	 de	

organizar	 os	 lugares	 conforme	 forem	 chegando	 os	 convidados.	 Outro	 assunto	 abordado	 pelo	

presidente	Marcos	foi	o	projeto	do	IFESP,	e	perguntou	ao	companheiro	Welinton	se	ela	retornou	o	e-

mail	do	projeto.	Ele	disse	que	sim,	e	ela	disse	que	encaminhou	para	os	professores	para	ver	as	datas,	



mas	não	retornaram.	Quanto	ao	transporte	ainda	não	foi	resolvido	e	o	presidente	Marcos	disse	que	

vai	resolver	isso	internamente.	Sobre	o	projeto	Catarata,	o	presidente	Marcos	perguntou	se	alguém	

conseguiu	 algum	 patrocínio	 de	 seiscentos	 reais,	 e	 nenhum	 companheiro	 conseguiu.	 O	 presidente	

Marcos	perguntou	também	via	Whatsapp	para	o	companheiro	Scarpin	do	Rotary	Club	XIX	de	Abril,	

para	ver	se	alguém	tinha	conseguido	algum	patrocínio,	e	a	resposta	também	foi	negativa,	ninguém	

conseguiu.	Em	seguida	o	presidente	Marcos	 informou	que	vai	 fazer	uma	enquete	para	ver	o	que	a	

maioria	decide,	e	então	passará	para	o	Rotary	Club	de	Birigui	nossa	decisão,	uma	vez	que	envolvem	

questões	 financeiras	ele	não	pode	decidir	 sozinho.	Ainda	 sobre	o	projeto	Catarata,	o	 companheiro	

Wagner	 disse	 que	 teve	 uma	 cliente	 essa	 semana	 no	 restaurante	 que	 chamou	 sua	 atenção	 pela	

aparência	 triste,	e	 sua	 filha	disse	que	ela	estava	 triste	porque	o	médico	pediu	 cinco	mil	 reais	para	

operar	sua	mãe	de	catarata.	O	companheiro	Wagner	comentou	sobre	o	projeto	e	depois	ligou	para	

passar	os	detalhes,	pediu	para	ela	procurar	o	SUS	e	ver	como	serão	os	procedimentos	para	entrar	

nessa	lista.	O	companheiro	Fernando	perguntou	se	ele	der	seiscentos	reais	de	patrocínio	ela	poderia	

ser	operada.	O	companheiro	Jaime	e	demais	companheiros	acharam	que	pode	abrir	um	precedente	

perigoso	e	essa	opção	fica	descartada.	Pelo	Turno	dos	Inscritos,	o	companheiro	Eduardo	falou	sobre	

a	reunião	que	teve	na	Prefeitura	Municipal	de	Birigui	com	o	Prefeito	Pedro	Bernabé.	O	Prefeito	ligou	

para	o	companheiro	Paulo	Livramento	do	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	Abril,	para	propor	para	os	três	

clubes	de	Birigui	adotar	uma	praça,	este	por	sua	vez	me	ligou	e	fomos	ouvir	as	propostas	do	Prefeito.	

A	Prefeitura	cede	toda	a	mão	de	obra	necessária	para	a	poda,	manutenção,	plantio,	pintura	e	tudo	

que	 for	 preciso	 no	 sentido	de	mão	de	obra	 apenas,	 a	 Prefeitura	 não	 tem	dinheiro	 para	materiais,	

plantas,	 bancos,	 etc...,	 o	 trabalho	 de	 arrecadar	 fundos,	 parcerias,	 projetos	 e	 iniciar	 os	 trabalhos	

ficariam	por	nossa	conta.	A	praça	em	questão	é	a	que	fica	em	frente	à	escola	Walls	Wells	e	se	chama	

Professora	Virgínia	Galdeano.	Outro	assunto	abordado	pelo	companheiro	Eduardo	foi	sobre	o	PETS	–	

Seminário	 de	 Treinamento	 para	 Presidentes	 Eleitos.	 Foram	muitas	 informações	 em	 pouco	 tempo,	

mas	foi	muito	proveitoso.	Sobre	como	definir	o	que	é	Rotary	me	chamou	a	atenção,	foi	colocado	que	

devemos	ser	sucintos	e	passar	a	mensagem	para	que	um	leigo	possa	entender:	“Reunião	de	líderes	

que	discute	problemas	e	arruma	soluções”,	e	em	um	livro	dado	pelo	GOV	Hermes	de	presente	para	

os	presidentes	eleitos,	o	autor	que	é	um	EGD,	diz	que	devemos	ter	condições	de	explicar	para	uma	

pessoa	 o	 que	 é	 Rotary	 dentro	 de	 um	 elevador	 no	 tempo	 de	 um	 andar	 para	 o	 outro.	 O	 visitante	

Rotaractiano	João	Pedro	A.	Ferrari,	disse	que	é	de	Birigui,	faz	faculdade	em	Umuarama-PR	e	participa	

do	 Rotaract	 de	 Umuarama,	 disse	 que	 tem	 um	 clube	 padrinho,	 mas	 não	 são	 dependentes	 dele,	

possuem	seus	próprios	projetos,	eventos,	 caixa	e	é	associado	á	 seis	meses.	Não	 tivemos	Turno	do	

Momento	Feliz.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	presidente	Marcos	pediu	para	quem	não	se	cadastrou	

no	 My	 Rotary,	 por	 favor,	 fazer	 o	 quanto	 antes,	 estamos	 com	 sessenta	 e	 quatro	 por	 cento	 dos	

companheiros	 cadastrados.	O	presidente	Marcos	disse	que	o	governador	Neco	pediu	para	nomear	



um	casal	para	ser	o	casal	amigo	da	Conferência	Distrital.	Sobre	o	Subsídio	Distrital	podemos	ficar	de	

fora,	porque	não	 fizemos	Paul	Harris.	Provavelmente	o	companheiro	Eduardo	ainda	deva	pegar	na	

sua	 gestão	 o	 subsídio	 distrital,	 porque	 é	 referente	 há	 três	 anos,	 quando	 fizemos	 Paul	 Harris.	 O	

presidente	Marcos	agradeceu	ao	 companheiro	Vinícius	por	 ter	 ido	ao	 Lions	Club	 representa-lo.	Na	

conferência	 Distrital	 em	 Paranaíba-MS,	 temos	 que	 nomear	 um	 delegado	 votante,	 o	 presidente	

Marcos	disse	que	vai,	mas	na	qualidade	de	presidente.	O	presidente	Marcos	informou	que	já	temos	a	

intercambiária	 de	 dois	 mil	 e	 dezesseis/dois	 mil	 e	 dezessete,	 é	 uma	 dinamarquesa	 que	 se	 chama	

STINE	MAI	 TOLLUND	 KEMPEL	 e	 que	 o	 companheiro	 Robson	 está	 cuidando	 das	 documentações.	 O	

companheiro	Vinícius	falou	na	Instrução	Rotária	sobre	Subsídio	Global,	e	o	presidente	Marcos	disse	

que	o	projeto	global	será	o	projeto	do	Rotary	e	deu	a	sugestão	para	se	criar	uma	gestão	de	relações	

internacionais.	 O	 companheiro	 Vinícius	 disse	 que	 os	 clubes	 brasileiros	 não	 tem	 caixa,	 os	 clubes	

europeus	 e	 americanos	 têm	muito	 dinheiro	 e	 poucos	 projetos.	 O	 presidente	Marcos	 agradeceu	 a	

presença	do	companheiro	do	Rotaract	João	Pedro	A.	Ferrari	e	disse	que	quando	terminar	os	estudos	

nosso	clube	está	de	portas	abertas.	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	cinquenta	e	três	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	


