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

de	dois	mil	e	quinze	 (08/07/2015),	às	vinte	horas	e	quinze	minutos,	na	Sede	do	Restaurante	Vó	

Maphalda,	sito	à	Rua	Saudades,	764.	Estiveram	presentes	nove	pessoas,	sendo	os	companheiros:	

Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Eglison	Frigério,	Jaime	Juliete,	Marcelo	Yamane	Tanaka,	Marcos	Antônio	

Benatte	Fernandes,	Robson	Augusto	Cottarelli,	Vinicius	Andreotti,	Wagner	Dauberto	Mastelaro,	e	

Wellinton	 Luis	Wolber.	 Não	 tivemos	 visitantes	 nesta	 reunião.	 A	mesa	 principal	 foi	 formada	 por	

Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes	–	presidente,	Carlos	Eduardo	Sinhorini	–	secretário	e	pelo	vice-

presidente	 Robson	 Augusto	 Cottarelli.	 O	 Companheiro	 Wagner	 Dauberto	 Mastelaro	 realizou	 a	

abertura	da	reunião	do	dia,	convocando	todos	os	presentes	a	tomarem	seus	lugares.	Dada	a	palavra	

ao	Presidente,	o	mesmo	convocou	todos	à	saudação	à	bandeira	Nacional	e	demais	hasteadas.	Pelo	

turno	 do	 protocolo,	 o	 Companheiro	 Wagner	 Dauberto	 Mastelaro	 saudou	 todos	 os	 presentes,	

anunciando	em	seguida	à	pauta	da	reunião	do	dia.	A	mensagem	do	dia	foi	lida	pelo	companheiro	

Eglison	Frigério:	“Cada	pessoa	é	aquilo	que	crê,	fala	o	que	gosta,	retém	o	que	procura,	ensina	o	

que	aprende,	tem	o	que	dá,	vale	o	que	faz”.	(Chico	Xavier).			

Pelo	turno	da	secretaria,	o	companheiro	Eduardo	perguntou	aos	companheiros	se	todos	receberão	

o	e-mail	com	a	ATA	anterior	e	se	alguém	tinha	alguma	dúvida,	como	nada	foi	questionado,	a	ATA	

foi	 assinada	 e	 ratificada.	 Pelo	 turno	 da	 Tesouraria,	 o	 companheiro	 Wagner	 explanou	 sobre	 a	

situação	da	 tesouraria,	uma	vez	que,	a	 transição	do	cargo	ainda	não	 foi	 feita	pelo	 companheiro	

Ricardo.	Disse	ainda	que,	a	falta	de	informações	necessárias	sobre	o	cargo	o	impedem	de	tomar	ou	

praticar	certas	ações,	como	por	exemplo,	já	estão	chegando	boletos	para	agendamento,	a	casa	da	



sogra	foi	receber	e	ele	foi	obrigado	a	pedir	para	vir	outra	data,	alguns	companheiros	querem	pagar	

mensalidades	 e	 festivas	 e	 ele	 por	 sua	 vez	 se	 sente	 preocupado	 em	 receber	 e	 criar	 anotações	

paralelas.	 Pelo	 turno	 do	 Companheirismo,	 o	 companheiro	 Welington	 comunicou	 as	 datas	

comemorativas	sendo:	

Dia	08	–	Dia	mundial	da	igreja	e	dia	do	panificador;	

	 Dia	09	–	Dia	da	Revolução	e	do	Soldado	Constitucionalista	de	1.932;	

	 Dia	10	–	Dia	da	pizza;	

Dia	12	–	Dia	do	engenheiro	florestal	e	aniversário	de	casamento	da	companheira	Vânia	e	
Luis	Eduardo;	

	 Dia	13	–	Dia	do	cantor,	dia	do	engenheiro	de	saneamento	e	dia	mundial	do	Rock.		 	

Pelo	turno	da	Informação	Rotária,	O	companheiro	Vinícius	leu	um	texto	sobre	a	Origem	do	Rotary,	
no	qual	está	anexada	nesta	ata	e	também	foi	apresentado	um	vídeo	sobre	a	história	do	Rotary,	que	
se	encontra	disponível	no	site	do	clube.	Pelo	turno	das	comissões	de	serviços,	o	companheiro	e	
presidente	 Marcos	 iniciou	 o	 turno	 dizendo	 que	 não	 temos	 o	 nome	 do	 próximo	 presidente	
2016/2017,	como	ninguém	se	prontificou	será	votado	nesta	reunião	o	nome	do	novo	presidente.	
Lembrando	que	dos	quinze	companheiros,	de	acordo	com	o	estatuto,	não	poderão	ser	votados	os	
companheiros	que	possuem	menos	de	um	ano	de	clube,	portanto,	Welington,	Eglison	Frigério	e	
Nilcivânia.	Também	não	podem	ser	votados	o	presidente	e	o	vice	desta	gestão,	Marcos	e	Robson	
respectivamente.	Diante	do	exposto,	aptos	a	serem	votados	serão	dez	companheiros	como	segue,	
Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Fabiano	Alves	de	Lima,	Fernando	Oliveira	Ferrreira,	Jaime	Juliete,	Marcelo	
Yamane	 Tanaka,	 Mauro	 Célio	 Mora,	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 Sarkis	 Nakad	 Junior,	 Vinícius	
Andreotti	e	Wagner	Dauberto	Mastelaro.	Após	a	distribuição	das	cédulas	e	da	votação	secreta	ser	
feita	pelos	oito	companheiros	presentes,	a	apuração	e	divulgação	foi	feita	pelo	presidente	Marcos	
em	alto	e	bom	som	dos	seguintes	companheiros	votados:	EDUARDO-quatro	votos,	RICARDO-dois	
votos,	 MARCELO-um	 voto	 e	 VINÍCIUS-um	 voto.	 Após	 a	 apuração,	 o	 companheiro	 Eduardo	
agradeceu	aos	presentes	pela	confiança,	mas	disse	que	não	se	sente	preparado	para	o	cargo,	e	que	
imaginava	 que	 antes	 deveria	 passar	 por	 outros	 cargos	 para	 adquirir	 mais	 experiência,	 como	
tesouraria,	 protocolo,	 ou	 vice-presidência.	 Vários	 Companheiros	 como	Marcos,	 Robson,	 Jaime	 e	
Wagner,	fizeram	comentários	de	apoio	e	que	todo	o	clube	estará	junto	para	o	que	for	preciso.	Outra	
votação	 que	 foi	 submetida	 aos	 companheiros	 foi	 com	 relação	 ao	 horário	 das	 reuniões,	 o	
companheiro	Welington	disse	que,	independente	do	horário	devemos	manter	a	pontualidade	nas	
reuniões	 e	 o	 companheiro	 Robson	 complementou	 dizendo	 que	 é	 uma	 questão	 de	 respeito,	 o	
companheiro	Wagner	endossou	a	fala	dos	companheiros.	Após	a	apuração	dos	votos	foi	decidido	
por	unanimidade	que	as	reuniões	começarão	às	vinte	horas	e	quinze	minutos.	O	presidente	Marcos	
reforçou	que	caso	algum	companheiro	chegue	atrasado	poderá	entrar	normalmente,	mas	a	reunião	
começará	pontualmente	no	horário.	Outro	assunto	discutido	 foi	 sobre	a	per-capta,	o	presidente	
Marcos	enviou	novamente	a	planilha	a	todos	exemplificando	os	gastos	mensais	do	clube,	o	valor	a	



ser	pago	mensalmente	poderia	ser	reduzido	para	R$	75,00	ou	manter	em	R$	95,00.	Caso	mantenha,	
teríamos	uma	sobra	mensal	de	R$	300,00	e	anual	de	R$	3.600,00.	O	companheiro	Jaime	sugeriu	de	
cobrarmos	R$	85,00,	o	companheiro	Wagner	defendeu	manter	como	está,	pois	disse	que	podemos	
ter	 despesas	 extras	 e	 talvez	 tenham	 que	 usar	 essa	 sobra	 de	 caixa,	 como	 por	 exemplo,	 os	 dois	
projetos	em	que	estamos	envolvidos.	Após	vários	 comentários	divergentes	o	presidente	Marcos	
deixou	 para	 a	 próxima	 reunião	 a	 decisão	 sobre	 o	 valor	 da	mensalidade.	 Ainda	 sobre	 o	 assunto	
mensalidade,	 o	 companheiro	 Eduardo	 disse	 que	 caso	 algum	 companheiro	 queira	 pagar	 e	 o	
tesoureiro	 não	 esteja	 presente,	 o	 compromisso	 deve	 ser	 pago	 ao	 segundo	 tesoureiro,	 o	
companheiro	 Vinícius,	 este	 por	 sua	 vez	 deverá	 receber,	 anotar	 e	 repassar	 ao	 tesoureiro.	 O	
presidente	Marcos	 foi	 procurado	 pela	 Coordenadora	 Ana	 do	 Instituto	 Federal,	 ela	 demonstrou	
interesse	e	gostaria	que	 fosse	avaliada	a	possibilidade	de	criarmos	uma	parceria	com	o	 Instituto	
Federal	 para	 receber	 estudantes	 intercambiários,	 nos	mesmos	moldes	 como	é	 feito	 hoje	 com	a	
Coeb.	O	presidente	Marcos	explanou	para	os	 companheiros	e	muitos	 comentários	 foram	 feitos,	
como	por	exemplo:	o	companheiro	Marcos	comentou	sobre	a	ideia	de	o	estudante	fazer	metade	de	
sua	estadia	na	Coeb	e	metade	no	Instituto	Federal,	o	companheiro	Jaime	comentou	que	os	cursos	
do	Instituto	Federal	são	cursos	técnicos	profissionalizantes	e,	oque	os	intercambiários	estudam	aqui	
não	valem	nada	em	seu	país.	O	companheiro	Wagner	comentou	que	para	validar	o	certificado	do	
curso	talvez	não	possa	ser	usada	a	carga	horária	de	duas	escolas,	(exemplo	do	Ângelo),	e	também	é	
necessário	um	 tradutor	 juramentado	para	 traduzir	 esse	documento,	que	no	 caso	é	 cobrado	por	
palavra	 e	 nesse	 caso	 seriam	 dois	 certificados	 para	 serem	 traduzidos.	 O	 companheiro	 finalizou	
dizendo	que	os	Americanos	e	Europeus	não	precisam	dessa	carga	horária	para	fazer	a	certificação,	
agora	os	outros	países	ele	desconhece.	O	companheiro	Robson	comentou	que	no	application	da	
Margot	consta	a	Coeb	como	sua	escola	de	referência	e	que	para	esse	ano	estaria	muito	em	cima	
para	se	pensar	em	mudanças.	O	companheiro	Eduardo	disse	que	nesse	caso	poderíamos	oferecer	
ao	Instituto	Federal	o	projeto	que	foi	feito	no	Regina	no	ano	passado	com	o	Jeff	e	a	Petra.	Diante	de	
muitas	dúvidas	e	muitos	comentários,	o	companheiro	Vinícius	disse	que	deveríamos	elaborar	uma	
série	de	perguntas	com	todas	as	dúvidas	pertinentes	ao	assunto	e	enviar	via	e-mail	para	o	Fábio	
Poe,	ele	seria	a	pessoa	mais	indicada	para	nos	orientar	sobre	o	assunto.	O	presidente	Marcos	então	
diante	da	incerteza,	complexidade	e	divergências	de	opiniões	decidiu	marcar	uma	reunião	com	a	
coordenadora	Ana,	os	 companheiros	Wagner	e	Robson	para	discutir	o	assunto	e	amadurecer	as	
ideias.	Palavra	dos	inscritos,	o	companheiro	Eglison	informou	a	todos	que	possui	uma	televisão	de	
vinte	e	nove	polegadas	tela	plana,	e	que	tentou	doar	para	uma	entidade,	mas	não	estão	precisando,	
então	 cogitou	 a	 ideia	de	doar	para	o	 Solar	 Eunice	Weaver.	O	 companheiro	Wagner	disse	que	o	
Ângelo	retornou	no	sábado	em	Campinas-SP	e	que	umas	das	malas	foi	extraviada.	Na	terça-feira,	
dia	quatorze	de	julho,	faz	questão	de	leva-lo	na	reunião	do	XIX	de	abril	para	incentivá-los	a	reativar	
o	projeto	de	intercâmbio	de	jovens	do	clube,	e	pediu	ao	presidente	Marcos	para	marcar	um	dia	para	
ele	 fazer	 a	 apresentação	 sobre	 seu	 intercâmbio.	 O	 companheiro	 Wagner	 disse	 também	 que	 a	
Margot	está	chegando	no	dia	doze	de	agosto	e	que	ele	faz	questão	de	ser	a	primeira	família,	pois	
disse	que	atuará	como	um	termômetro	e	dará	seu	parecer	para	o	clube,	se	ela	não	se	enquadrar	ele	
será	o	primeiro	a	apoiar	seu	retorno.	A	Rose,	mãe	da	Fernanda,	intercambiária	2016/2017,	pleiteou	
ser	a	primeira	família,	segundo	o	companheiro	Robson.	O	companheiro	Wagner	não	abre	mão	de	
ser	a	primeira	família,	pois	disse	que	tem	mais	experiência	do	que	a	Rose.	O	companheiro	Robson	



discorda	dessa	decisão	de	ser	a	primeira	família	pela	sua	vontade	de	ser,	o	companheiro	Wagner	
reforça	dizendo	que	 tem	mais	 condições	de	dar	um	 feedback	 sobre	o	andamento	da	estadia	da	
intercambiária	Margot.	Ficou	então	definido	que	a	primeira	família	será	a	do	companheiro	Wagner,	
a	segunda	família	será	a	da	Rose	e	a	terceira	família	será	a	do	companheiro	Eduardo.	Durante	os	
comentários,	 foram	 feitas	algumas	comparações	 com	os	 intercambiários	anteriores,	 como	 Jeff	e	
Júlia,	o	presidente	Marcos	foi	taxativo	em	dizer	que	não	devemos	comparar,	devemos	começar	uma	
vida	nova	com	a	Margot,	seguindo	os	novos	critérios	implantados	para	este	ano,	e	finalizou	dizendo	
que	eles	serão	lembrados	quando	tiverem	que	ser	 lembrados.	O	último	assunto	comentado	pelo	
companheiro	Wagner	foi	que	no	mundo	inteiro	existem	um	mil	e	quinhentas	pessoas	formadas	em	
resolução	 de	 conflitos	 para	 promover	 a	 paz	 mundial,	 até	 então	 temos	 duas	 pessoas	 apenas	
inscritas,	uma	de	Araçatuba-SP	e	uma	de	Três	Lagoas-MS,	há	uma	grande	possibilidade	da	Laís	sua	
filha	representar	nosso	distrito	e	nosso	clube,	pois	também	se	inscreveu	para	fazer	esse	curso	de	
pós-graduação	em	resolução	de	conflitos.	Pelo	turno	do	momento	feliz,	O	presidente	Marcos	fez	
uma	doação	pelo	motivo	do	projeto	Solar.	O	companheiro	Wagner	também	o	fez	pelo	motivo	de	
ter	finalizado	o	intercâmbio	de	seus	filhos,	e	comentou	que	a	Itália	não	é	um	país	fácil	assim	como	
seu	filho	também	não	é,	complementou.	Também	agradeceu	ao	clube	pelo	que	denominou	como	
desapego	dos	seus	filhos,	e	disse	que	voltam	por	amor	e	não	por	obrigação	e	finalizou	dizendo	que	
o	Rotary	tem	o	melhor	e	mais	barato	programa	de	intercâmbio	do	mundo.	Palavra	do	presidente,	
o	presidente	Marcos	disse	que	a	Márcia	do	Solar	pediu	para	ele	ir	lá	ver	os	toldos	instalados,	mas	
tinha	compromisso	e	não	pode	ir,	mas	irá	na	quinta-feira	dia	nove	de	julho	às	dez	horas	para	ver,	
agendar	os	pagamentos	e	fez	um	convite	a	todos	os	companheiros	para	irem	com	ele.	O	secretário	
do	Rotary	Club	XIX	de	abril	pediu	a	quantidade	de	companheiros	do	nosso	clube	que	foi	na	festiva	
de	posse,	como	ele	estava	na	mesa	diretora	está	aguardando	o	companheiro	Ricardo	passar	essas	
informações.	 Parabenizou	 o	 companheiro	 Robson	 por	 ter	 doado	 US$	 100,00	 para	 a	 Fundação	
Rotária	e	por	receber	o	convite	de	Alberto	Bittencourt	coordenador	da	Feira	de	Livros	de	Autores	
Rotários,	da	Exposição	Filatélica	com	temática	Rotary	do	38º.	IRB,	Instituto	Rotary	do	Brasil,	para	
expor	o	livro	“De	quem	é	o	sorriso”,	no	Rio	de	Janeiro	em	agosto.	O	presidente	também	pediu	ao	
companheiro	Wagner	para	ligar	para	o	companheiro	Ricardo	para	resolver	a	questão	da	transição	
da	tesouraria,	e	comunicá-lo.	Disse	também	que	Paul	Harris	queria	líderes	na	comunidade,	portanto,	
temos	 que	 agir	 como	 líderes,	 ir	 atrás	 de	 entidades	 e	 associados.	 Por	 fim,	 o	 Presidente	Marcos	
agradeceu	a	presença	de	 todos	os	 companheiros,	por	não	haver	nada	mais	 a	 tratar,	 encerrou	a	
reunião	às	vinte	e	duas	horas	e	oito	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	


