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Reunião	Ordinária	 do	 Rotary	 Club	 de	 Birigui	 -	 Cidade	 Pérola,	 realizada	 no	 primeiro	 dia	 do	mês	 de	

junho	de	dois	mil	 e	 dezesseis	 (01/06/2016),	 às	 vinte	 horas	 e	 quarenta	 e	 três	minutos,	 na	 sede	do	

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

dez	pessoas,	sendo	oito	companheiros:	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Eglison	Frigério,	Marcos	Antônio	

Benatte	 Fernandes,	Mauro	Célio	Mora,	Nelcivânia	Gomes	de	 Freita	 Ferracini,	 Renato	de	Bianchi,	

Wagner	Dauberto	Mastelaro,	Welinton	Luis	Wolber	e	dois	visitantes,	João	Pedro	Ferracini,	filho	da	

companheira	Nelcivânia	 e	Margot	 Chevallereau,	nossa	 intercambiária	 dois	mil	 e	 quinze/dois	mil	 e	

dezesseis.	 A	 mesa	 diretora	 foi	 composta	 por	Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 presidente	 do	

Rotary	 Club	 de	 Birigui	 –	 Cidade	 Pérola,	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 secretário	 e	 a	 companheira	

Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini.	O	companheiro	Renato	protocolo	“ad	hoc”	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	Renato	saudou	todos	os	presentes,	anunciando	em	seguida	à	pauta	da	

reunião	do	dia.	A	mensagem	do	dia	foi	 lida	pelo	companheiro	Eglison:	“Viva	como	se	fosse	morrer	

amanhã.	Aprenda	como	se	fosse	viver	para	sempre”.	(Mahatma	Gandhi).	Pelo	Turno	da	Secretaria,	

o	 companheiro	 Eduardo	 leu	 o	 convite	 recebido	 do	 Comandante	 do	 segundo	 Batalhão	 da	 Polícia	

Ambiental,	 Tenente	Coronel	PM	Donizete	Martins	dos	Reis,	 tem	a	honra	de	convidar	V.	 Sa.	para	à	

cerimônia	 do	 trigésimo	 nono	 aniversário	 desta	 unidade,	 que	 será	 realizada	 no	 dia	 vinte	 e	 um	 de	

junho	às	dezenove	horas	no	Salão	de	eventos	do	SINBI.	O	companheiro	Eduardo	falou	sobre	a	festiva	

de	posse	e	pediu	aos	companheiros	responsáveis	agilizarem	os	orçamentos	do	Buffet,	que	a	princípio	

é	o	mais	urgente.	Pelo	Turno	da	Tesouraria,	o	companheiro	Wagner	pediu	aos	companheiros	para	

acertarem	as	mensalidades	para	 fechar	a	gestão	do	presidente	Marcos	com	o	caixa	 tranquilo.	Pelo	



Turno	 do	 Companheirismo	 o	 companheiro	 Welinton	 informou	 que	 já	 transcorreram	 cento	 e	

cinquenta	e	três	dias	do	ano,	e	as	datas	comemorativas	da	semana	são:	

Dia	01	–	Dia	da	Imprensa;	

Dia	03	–	Dia	do	Administrador	de	Pessoal;		

Dia	 05	 –	 Dia	 Mundial	 do	 Meio	 Ambiente	 e	 aniversário	 da	 Elistella	 Any	 Colombo	 (esposa	 do	
companheiro	Eglison);	
	

Pelo	 Turno	 da	 Instrução	 Rotária,	 o	 companheiro	 Vinícius	 estava	 ausente	 e	 o	 presidente	 Marcos	

explanou	 sobre	 o	 “Companheirismo”,	 essa	 palavra	 provém	 de	 amigo,	 camarada,	 colega.	 O	

companheirismo	tem	que	ser	uma	constante	em	nosso	clube.	O	companheirismo	vai	mais	além,	na	

saúde,	 no	 profissionalismo,	 não	 deve	 ser	 só	 na	 prestação	 de	 serviços.	 E	 finalizou	 dizendo	 que	 o	

Rotary	 começou	 com	 seis	 profissionais,	 portanto	 pediu	 ao	 companheiro	 Eduardo	 promover	 esses	

encontros	na	próxima	gestão.	Pelo	Turno	das	Comissões	e	Serviços,	o	presidente	Marcos	perguntou	

para	 o	 companheiro	 Welinton	 se	 o	 projeto	 do	 IFSP	 terminou,	 e	 ele	 disse	 que	 sim.	 O	 presidente	

Marcos	 disse	 que	 vai	 ligar	 para	 Ana	 para	 agradecer,	 mas	 acha	 que	 vai	 falar	 com	 ela	 depois	

pessoalmente.	 O	 companheiro	 Renato	 disse	 que	 a	 Andreia	 demonstrou	 interesse	 em	 conhecer	 o	

nosso	clube.	O	presidente	Marcos	disse	que	no	ano	que	vem	podemos	planejar	com	mais	tempo.	O	

companheiro	Wagner	 acha	 que	 poderia	 ser	 fora	 do	 horário	 de	 ensino.	 Sobre	 o	 projeto	 Catarata,	

nenhuma	 novidade	 por	 enquanto,	 e	 o	 evento	 Comida	 de	 Boteco,	 falta	 o	 companheiro	 Marcelo	

acabar	 de	 encerrar,	 falta	 alguns	 convites	 para	 serem	acertados.	O	 companheiro	Mauro	perguntou	

para	o	presidente	Marcos	se	o	dinheiro	do	resultado	do	evento	será	cem	por	cento	para	o	projeto,	e	

o	presidente	respondeu	que	vai	pensar.	O	companheiro	Mauro	disse	então	que	se	não	seria	melhor	

termos	mais	informações,	e	o	presidente	Marcos	respondeu	que	é	por	isso	que	ele	está	aguardando.	

Sobre	 a	 transmissão	 de	 posse,	 o	 presidente	 Marcos	 de	 posse	 do	 e-mail	 que	 foi	 enviado	 pelo	

companheiro	 Eduardo	 sobre	 os	 tópicos	 a	 serem	 providenciados,	 ele	 comentou	 que	 na	 portaria	

deveríamos	 fazer	 igual	 ao	 ano	 anterior,	 que	 deu	 certo,	 cada	 clube	 com	 seu	 tesoureiro	 e	 dois	

secretários	pegando	assinaturas	e	recebendo	das	caravanas.	O	valor	do	prêmio	das	caravanas	será	de	

dez	dólares	e	disse	que	não	é	necessário	convidar	o	presidente	da	câmara.	O	companheiro	Renato	

disse	 que	 teria	 que	 ficar	 alguém	na	 recepção	para	 encaminhar	 os	 convidados	para	 as	mesas.	 Pelo	

Turno	dos	Inscritos,	a	intercambiária	Margot	fará	uma	festa	de	despedida	em	uma	chácara,	e	precisa	

levantar	dinheiro,	disse	que	vai	vender	pulseiras,	fazer	crepes,	entre	outras	ideias.	Disse	que	cobrará	

dez	 reais	para	entrar	e	 cada	convidado	 levará	 sua	bebida.	Diante	disso	o	presidente	Marcos	pediu	

para	que	ela	 falasse	com	os	companheiros	Vinícius	e	Robson	sobre,	bebidas,	onde	será,	que	horas	



que	começa,	que	horas	que	termina	e	ver	a	opinião	dele.	Ela	comentou	também	sobre	a	viagem	que	

ela	quer	fazer	para	o	Rio	de	Janeiro,	mas	ela	já	foi	 informada	pelo	companheiro	Fábio	Poe	que	não	

poderá	 viajar	 sozinha,	 ela	 precisa	 falar	 com	 o	 companheiro	 Marcos	 Pompeu,	 conforme	 o	

companheiro	 Fábio	 Poe	 a	 orientou.	 Não	 tivemos	 Turno	 do	 Momento	 Feliz.	 Pelo	 Turno	 da	

Presidência,	o	presidente	Marcos	disse	que	as	 flâmulas	estão	acabando	e	precisamos	 fazer	mais	e	

pediu	para	o	companheiro	Mauro	providenciar.	A	apresentação	da	Margot	sobre	o	Brasil	será	no	dia	

vinte	 e	 nove	 de	 junho	 e	 a	 homenagem	 de	 sócio	 honorário	 ao	 companheiro	 João	 Paulo	 Sanches	

Vargas	 será	 no	 dia	 quinze	 de	 junho,	 comentou	 presidente	 Marcos.	 Para	 finalizar	 pediu	 para	 o	

companheiro	Wagner	providenciar	o	 jantar	para	a	homenagem	e	disse	que	a	 reunião	do	Conselho	

Diretor	será	no	dia	seis	de	 junho	às	dezoito	e	trinta	horas,	no	restaurante	Vó	Maphalda.	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	quarenta	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	


