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

novembro	de	dois	mil	e	quinze	(11/11/2015),	às	vinte	horas	e	trinta	minutos,	na	sede	do	restaurante	

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

sendo	nove	companheiros:	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Fabiano	Alves	de	Lima,	Jaime	Julieti,	Marcos	

Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Mauro	 Célio	 Mora,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	 Ferracini,	 Robson	

Augusto	Cottarelli,	Wagner	Dauberto	Mastelaro	e	Wellinton	Luis	Wolber,	e	três	visitantes:	Sandra	

Sanches	 Mora,	 esposa	 do	 companheiro	 Mauro,	 Renato	 de	 Bianchi,	 convidado	 do	 companheiro	

Fabiano	e	Márcia	Regina	Guissi,	dirigente	da	Instituição	“Solar	Eunice	Weaver”.	A	mesa	diretora	foi	

composta	 por	Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 presidente	 do	 Rotary	 Club	 de	 Birigui	 –	 Cidade	

Pérola,	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	 secretário	e	Márcia	Regina	Guissi,	dirigente	da	 Instituição	“Solar	

Eunice	Weaver”.	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	Mauro:	“Enquanto	estiver	vivo,	sinta-se	vivo.	Se	sentir	saudades	do	que	fazia,	

volte	a	fazê-lo.	Não	viva	de	fotografias	amareladas...	Continue,	quando	todos	esperam	que	desistas.	

Não	deixe	que	enferruje	o	ferro	que	existe	em	você.	Faça	com	que	em	vez	de	pena,	tenham	respeito	

por	 você.	 Quando	 não	 conseguir	 correr	 através	 dos	 anos,	 trote.	 Quando	 não	 conseguir	 trotar,	

caminhe.	Quando	não	conseguir	caminhar,	use	uma	bengala.	Mas	nunca	se	detenha.”.	Pelo	Turno	

da	 Secretaria,	 o	 companheiro	 Eduardo	 apresentou	 o	 P.L.C.	 –	 Plano	 de	 Liderança	 de	 Clube	 aos	

companheiros,	 informou	 aos	 presentes	 que	 o	 clube	 recebeu	 um	 convite	 da	 Câmara	Municipal	 de	

Birigui	para	sessão	ordinária	a	ser	realizada	no	dia	dezessete	de	novembro	de	dois	mil	e	quinze,	às	



dezenove	 horas,	 ocasião	 que,	 serão	 outorgados	 o	 “Título	 de	Destaque	 do	Ano”,	 a	 Policiais	 Civis	 e	

Militares,	 Guarda	 e	 Bombeiros	 Municipais	 e	 Atirador	 do	 Tiro	 de	 Guerra	 da	 ativa	 que	 tenham	 se	

destacado	no	cumprimento	do	seu	dever	e	finalizando,	falou	da	necessidade	de	finalizarmos	a	questão	

dos	interessados	no	intercâmbio	da	Coeb,	ficando	de	agendar	com	a	Natália	para	a	próxima	semana.	

Pelo	Turno	da	Tesouraria,	o	companheiro	Wagner	disse	a	dirigente	do	Solar	Márcia	Regina	Guissi,	que	

é	um	prazer	recebê-la	em	nosso	clube.	 Informou	também	algumas	despesas	que	foram	pagas	pelo	

clube,	 como	o	notebook,	 floricultura,	mensalidade	da	 intercambiária	entre	outras,	e	que	está	apto	

para	recebimentos	de	mensalidades	e	outras	pendências.	Não	tivemos	o	Turno	da	Instrução	Rotária	

devido	o	companheiro	Vinícius	estar	ausente	por	motivos	de	saúde.	Pelo	Turno	do	Companheirismo,	

o	companheiro	Wellinton	informou	que	já	se	passaram	315	dias	do	ano	e	as	datas	comemorativas	são:		

Dia	11	–	Aniversário	da	Letícia	(esposa	do	companheiro	Fernando);	
	
Dia	12	–	Dia	do	Supermercado	e	aniversário	do	companheiro	Wagner;	
	
Dia	14	–	Dia	nacional	da	Alfabetização;	
	
Dia	15	–	Dia	da	Proclamação	da	República;	
	
Dia	17	–	Dia	da	criatividade;	
	
	

Pelo	Turno	das	Comissões	e	Serviços,	o	Presidente	Marcos	iniciou	o	turno	falando	sobre	o	evento	do	

próximo	semestre	e	que	no	conselho	diretor	foram	cogitados	vários	eventos,	sendo	todos	viáveis	como	

o	almoço,	reforma	de	carros,	flash	backs	e	baile	de	carnaval,	e	após	vários	comentários	e	ponderações	

pelo	conselho	diretor	foi	decidido	pelo	baile	de	carnaval.	O	presidente	Marcos	disse	que	enviou	aos	

companheiros	Mauro	e	Fernando	um	e-mail	com	um	check-list	para	ajudá-los	na	organização	e	pediu	

para	o	companheiro	Fabiano	fazer	parte	do	grupo	também.	Pediu	para	que	eles	se	reúnam	e	definam	

uma	data	para	o	evento.	O	companheiro	Jaime	disse	que	deveríamos	arrumar	uma	parceria	como	o	

VCC	por	exemplo.	O	presidente	Marcos	disse	que	pode	ser	viável,	mas	deixou	a	cargo	do	grupo	ver	a	

possibilidade	 e	 decidir.	 Quanto	 aos	 projetos,	 o	 presidente	 Marcos	 comentou	 que	 o	 projeto	 de	

integração	entre	intercambiários	e	alunos	de	escolas	públicas,	nesse	ano	rotário	deverá	ser	feito	no	

Instituto	Federal.	O	companheiro	Wellinton	disse	que	está	entrando	em	contato	para	ver	quem	são	as	

pessoas	para	marcar	uma	reunião.	A	princípio	é	um	“tal”	de	Edmar,	mas	ele	estava	em	congresso.	O	

companheiro	Wellinton	disse	também	que	precisa	dos	companheiros	Wagner	e	Robson	para	orientá-

lo	de	como	funciona	esse	projeto.	O	presidente	Marcos	disse	que	a	Ana	o	cobrou	duas	vezes	sobre	

esse	projeto,	e	ele	vai	retransmitir	o	e-mail	que	recebeu	dela	para	os	companheiros	Wellinton,	Wagner	

e	Robson,	e	pediu	para	que	eles	retornassem	para	ela	dizendo	que	estamos	elaborando	e	estruturando	



o	 projeto,	 para	 por	 em	 prática	 no	 início	 de	 dois	 mil	 e	 dezesseis	 com	 a	 intercambiária	Margot.	 O	

presidente	Marcos	 pediu	 para	 a	 companheira	Nelcivânia	 criar	 cinco	 grupos	 de	 companheiros	 para	

visitar	 as	 entidades.	 Na	 sequência	 foi	 entregue	 a	 dirigente	 do	 Solar	 Márcia	 Regina	 Guissi	 pelo	

presidente	Marcos	um	notebook	de	acordo	com	as	configurações	solicitadas,	sendo	mais	uma	etapa	

do	projeto,	ficando	para	dois	mil	e	dezesseis	o	restante	do	valor	combinado.	Pelo	Turno	dos	Inscritos,	

o	companheiro	Jaime	disse	que	já	havia	comentado	em	reuniões	anteriores	sobre	a	Cecília	do	Banco	

do	Brasil,	provavelmente	ela	virá	conhecer	o	clube	e	disse	que	é	uma	pessoa	bem	conhecida	e	acredita	

que	não	teremos	problemas.	Em	seguida	a	Márcia,	dirigente	do	Solar	disse	estar	emocionada	e	teceu	

algumas	palavras	 sobre	 a	 entidade	e	 seu	 trabalho:	 Eunice	Weaver	 foi	 uma	batalhadora,	 a	mais	 de	

dezoito	anos	trabalhando	quase	na	beira	do	impossível	com	famílias	com	doentes	de	AIDS.	Em	pleno	

século	XXI	ainda	temos	preconceito	e	discriminação.	A	oração	mais	comum	que	conhecemos	é	o	Pai	

Nosso	 nos	 igualando	 a	 todos	 e	 como	 disse	 Francisco	 de	 Assis,	 é	 dando	 que	 se	 recebe.	 Uma	 vez	

perguntaram	para	Madre	Tereza	de	Calcutá,	como	ela	fazia	isso,	e	a	pessoa	disse	que	não	faria	nem	

por	um	milhão	de	dólares.	Ela	respondeu,	nem	eu,	só	por	amor.	E	é	assim	no	Solar,	os	voluntários	

trabalham	por	amor,	e	são	essas	pessoas	que	trabalham	por	amor	que	faz	com	que	nós	continuemos	

a	existir.	A	dirigente	do	Solar,	Márcia	deixou	um	abraço	carinhoso	de	agradecimento	e	completou	que	

não	é	 a	primeira	 vez	que	esse	 clube	nos	 ajuda.	Convidou	a	 todos	para	 visitar	 a	 entidade	que	está	

situada	no	bairro	Santo	Antônio	e	finalizou	com	o	mais	profundo	agradecimento	e	que	Deus	abençoe	

a	todos.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	companheiro	Robson	agradeceu	a	Márcia	e	disse	que	é	nossa	

obrigação,	é	o	mínimo	que	podemos	fazer,	e	visitando	a	entidade	vai	fazer	a	diferença	porque	vai	tocar	

nosso	 coração.	 Pelo	 Turno	 da	 presidência,	 o	 presidente	 Marcos	 perguntou	 para	 o	 companheiro	

Wagner	se	ele	tem	alguma	ATA	do	clube	e	ele	disse	que	não.	Informou	também	que	no	dia	vinte	e	dois	

de	novembro	de	dois	mil	em	quinze	vai	acontecer	à	Caminhada	-	Passos	que	Salvam	e	o	presidente	

Marcos	pediu	para	o	companheiro	Eduardo	trazer	para	a	próxima	reunião	cédulas	com	os	nomes	dos	

companheiros	para	fazer	um	sorteio	de	um	kit	da	campanha.	Quem	tiver	interesse	em	adquirir	o	kit	

(boné,	 camiseta	 e	 cantil),	 procurar	 o	 Todynho	 ou	 a	 Si.	 O	 presidente	 Marcos	 anunciou	 a	 todos	 a	

indicação	 do	 novo	 presidente	 dois	 mil	 e	 dezessete/dois	 mil	 e	 dezoito,	 o	 companheiro	 Vinícius	

Andreotti,	e	de	acordo	com	o	estatuto	tem	que	ser	definido	na	última	reunião	do	mês	de	novembro.	

O	presidente	Marcos	perguntou	para	a	companheira	Nelcivânia	onde	estava	a	Margot	e	como	está	o	

assunto	da	viagem	para	Auriflama,	ela	disse	que	estava	em	um	aniversário	de	uma	amiga	e	sobre	a	

viagem	não	comentou	mais	nada,	por	sua	vez,	a	companheira	Nelcivânia	está	deixando	“quieto”.	A	

companheira	Nelcivânia	informou	que	a	Margot	está	se	esquecendo	de	assinar	a	presença	na	Coeb,	e	

a	escola	não	permite	que	ela	assine	nos	dias	posteriores,	diante	da	situação	a	presidente	Marcos	pediu	

para	 orientá-la	 que	 ela	 poderá	 voltar	 para	 França	 caso	 ela	 perca	 os	 pontos	 devido	 suas	 faltas.	 O	

presidente	Marcos	pediu	para	a	companheira	Nelcivânia	informar	o	companheiro	Vinícius	da	situação.	



O	presidente	Marcos	disse	que	está	com	o	livro	de	ATAS	de	dois	mil	e	um	e	na	terceira	ATA	fala	sobre	

a	criação	do	nome	do	clube.	Para	finalizar	o	turno	da	presidência,	o	presidente	Marcos	agradeceu	a	

presença	do	Renato	Bianchi	dizendo	a	ele	que	somos	um	clube	de	serviços	que	ajuda	entidades	como	

o	Solar	Eunice	Weaver,	e	cobrou	o	companheiro	Fabiano	para	enviar	o	e-mail	para	seu	convidado	com	

as	instruções	sobre	o	que	é	ser	rotariano.	Agradeceu	também	a	Marcia,	dirigente	do	Solar	e	disse	que	

os	próximos	dezoito	anos	sejam	de	orientação	e	prevenção	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	vinte	

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	


