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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Pérola,	realizada	aos	vinte	e	três	dias	do	mês	de	

setembro	de	dois	mil	e	quinze	(23/09/2015),	às	vinte	horas	e	trinta	minutos,	na	sede	do	restaurante	

Vó	Maphalda,	 sito	 à	 Rua	 Saudades,	 setecentos	 e	 sessenta	 e	 quatro.	 Além	 da	 ilustre	 presença	 do	

Governador	 do	 nosso	 distrito	 4470	Manoel	 Bertoldo	 Neto	 e	 da	 Embaixatriz	Adélia	 Ferreira	 Leal,	

estiveram	 presentes	 vinte	 e	 cinco	 pessoas,	 sendo	 onze	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	

Eglison	 Frigério,	 Fernando	 Oliveira	 Ferreira,	 Jaime	 Julieti,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	

Mauro	Célio	Mora,	Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	Robson	Augusto	Cottarelli,	Sarkis	Nakad	

Junior,	 Wagner	 Dauberto	 Mastelaro	 e	 Welington	 Luis	 Wolber	 e	 quatorze	 visitantes:	 José	 Maria	

Marques,	Laura	Affonso	Marques,	Sidnei	Maria	Rodrigues,	Maria	Izabel	Grava	Cordeiro	e	Marlene	

Soares	 Pazian,	 do	 VCC	 Voluntários	 de	 combate	 ao	 câncer	 de	 Birigui,	 Fernanda	 Gracomini	 de	 O.	

Wolber,	Rosa	de	Oliveira	Wolber,	esposa	e	filha	do	companheiro	Welington	respectivamente,	João	

Pedro	 Ferracini,	 filho	 da	 companheira	 Nelcivânia	 e	 intercambiário	 dois	mil	 e	 dezessete/dois	mil	 e	

dezoito,	 Cristiane	 Nomerowisky	 Cottarelli,	 esposa	 do	 companheiro	 Robson,	 Ivânia	 Gaete	 Nakad,	

esposa	do	companheiro	Sarkis,	Margot	Clarisse	Chevallereau,	nossa	intercambiária	francesa	dois	mil	

e	 quinze/dois	 mil	 e	 dezesseis,	 Sandra	 Aparecida	 de	 Melo,	 esposa	 do	 companheiro	 Wagner,	

Rosângela	 Cássia	 Polato,	 esposa	 do	 companheiro	 Marcos	 e	 Paulo	 Livramento,	 companheiro	 do	

Rotary	 Club	 XIX	 de	 abril	 e	 governador	 assistente.	 A	 mesa	 principal	 foi	 formada	 pelo	 presidente	

Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	o	Governador	Manoel	Bertoldo	Neto	e	pela	Embaixatriz	Adélia	

Ferreira	Leal.	O	companheiro	Sarkis	Nakad	Junior	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	

Sarkis	Nakad	Junior	saudou	todos	os	presentes,	anunciando	em	seguida	à	pauta	da	reunião	do	dia.	A	



mensagem	do	dia	foi	lida	pelo	companheiro	Eglison:	“Que	tenhamos	força	para	lutar	as	batalhas	da	

vida.	 Que	 tenhamos	 fé	 para	 vencer.	 Que	 tenhamos	 ânimo	 para	 jamais	 desistir.	 Que	 tenhamos	

esperança	para	que	 tudo	dê	certo.	Que	 tenhamos	Deus	para	estar	à	 frente	de	 tudo,	e	 fazendo	o	

melhor	por	nós”.	Após	a	mensagem	do	dia	o	presidente	Marcos	transforma	a	reunião	em	assembleia	

de	clube	e	passa	a	palavra	para	o	governador.	O	governador	saudou	a	todos	e	agradeceu	a	recepção	

na	 sua	 chegada	 em	 Birigui,	 e	 disse	 que	 o	 distrito	 é	 grande	 chegando	 a	 percorrer	 mais	 de	 mil	 e	

duzentos	quilômetros	de	uma	ponta	a	outra,	são	setenta	e	quatro	clubes,	é	sua	obrigação	visita-los,	

mas	é	praticamente	impossível	fazer	mais	de	uma	visita	a	um	clube.	Agradeceu	também	a	festiva	que	

lhe	 foi	 oferecida	no	dia	 anterior	 e	disse	que	a	oportunidade	que	 tem	para	 trocar	 ideias	 é	 fazendo	

assembleias,	e	irá	falar	sobre	algumas	discussões	que	ocorreram	em	São	Diego	–	USA	pelo	presidente	

do	Rotary	Internacional	K.	R.	Ravindran.	A	base	são	os	clubes,	são	onde	as	coisas	acontecem,	somos	

rotarianos	e	após	as	funções	voltamos	a	ser	rotarianos.	Depois	da	posse	nos	foi	mostrado	o	plano	das	

metas	 que	 foram	 programadas	 e	 o	 nosso	 manual	 de	 procedimentos	 para	 seguir.	 Fizemos	 um	

relatório	de	visitas	e	estaremos	verificando	algumas	informações	com	os	clubes	como	seguem:	

Endereço	do	clube	 Rua	Saudades,	n.	764	
Horário	das	reuniões:	 20:15	hrs	
Site:	 	 	 www.rotarycidadeperola.com	
Clube	padrinho:	 Rotary	Club	de	Birigui	
Data	Fundação:	 03/04/2001	
Data	RI:	 	 	 27/06/2001	
Presidente	2015/2016:	 Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes	
Secretário:	 	 Carlos	Eduardo	Sinhorini	
Tesoureiro:	 	 Wagner	Dauberto	Mastelaro	
Presidente	2016/2017:	 Carlos	Eduardo	Sinhorini	

O	 governador	 pediu	 para	 depois	 encaminhar	 para	 ele	 e-mail	 com	 todos	 os	 líderes	 de	 comissões.	

Informou	que	a	carta	mensal	do	mês	de	julho	está	atrasada	e	trouxe	em	mãos	alguns	exemplares	de	

julho	e	agosto	e	entregou	ao	presidente	Marcos.	Disse	que	nossa	frequência	está	em	ordem	e	pediu	

para	o	secretário	passar	as	informações	para	manter	sempre	bem	informada	a	secretaria	distrital.	O	

governador	perguntou	para	o	presidente	Marcos	quem	será	o	presidente	2017/2018	e	o	presidente	

Marcos	 se	 comprometeu	 em	 eleger	 até	 outubro.	 O	 governador	 perguntou	 o	 valor	 da	 nossa	

mensalidade	 e	 disse	 que	 pergunta	 por	 que	 em	 alguns	 clubes	 tem	 sido	 motivo	 de	 perca	 de	

companheiros,	 quando	 a	 mensalidade	 é	 alta	 ele	 disse	 que	 dá	 sugestões	 para	 evitar	 a	 saída	 dos	

mesmos.	Perguntou	também	se	temos	Rotaracty,	interacty	e	Casa	da	Amizade,	informamos	que	não.	

Em	primeiro	de	julho	de	dois	mil	e	quinze,	tínhamos	quinze	companheiros	e	hoje	continuamos	com	

quinze,	disse	o	governador.	Para	o	ano	rotário	de	2015/2016	qual	a	meta?	Perguntou	o	governador.	

O	presidente	Marcos	respondeu	que	pelo	menos	mais	uns	cinco	companheiros.	O	governador	disse	

que	dos	setenta	e	três	clubes	temos	vinte	e	um	com	menos	de	vinte	associados	e	o	RI	exige	que	para	



abrir	um	novo	clube	seja	necessário	pelo	menos	vinte.	Pediu	para	o	companheiro	Ricardo	falar	com	o	

companheiro	Genésio	de	Andradina	para	falar	ou	dar	dicas	sobre	o	DQA.	Perguntou	se	hoje	o	nosso	

clube	teria	condições	de	apadrinhar	um	novo	Rotary,	Rotaracty,	Interacty	ou	Casa	da	Amizade?	Falou	

sobre	o	Interacty	de	Penápolis	e	o	Paulo	Livramento	se	mostrou	interessado	em	criar	um	em	Birigui	e	

eles	 se	 prontificaram	 a	 ajudar.	 O	 Rotary	 Internacional	 completou	 cento	 e	 dez	 anos,	 grande	 parte	

desse	 tempo	de	vida	deve-se	a	Fundação	Rotária,	dentre	muitos	programas	como	o	da	APAE,	este	

ano	já	está	aprovado,	e	por	esses	dias	o	dinheiro	já	vai	estar	na	conta	para	patrocinar	as	cento	e	dez	

cirurgias	 de	 cataratas.	 Todos	 os	 anos	 para	 participar	 dos	 projetos	 distritais	 o	 Distrito	 faz	 umas	

exigências,	 tem	que	 ter	doado	US$	1.000,00	pelo	menos	para	não	 ficar	de	 fora.	Outra	maneira	de	

contribuir	que	acaba	indo	para	a	Fundação	Rotária	é	através	da	ABTRF,	o	governador	questionou	que	

nosso	clube	não	tem	nenhuma.	Ele	entende	que	com	a	alta	do	dólar	dificultou	muito	para	fazer	Paul	

Harris	e	vender	Empresas	Cidadãs,	mas	apesar	da	crise	do	país	existem	segmentos	que	não	estão	em	

crise,	 pois	 temos	 que	 vender	 para	 eles.	 Como	 a	 Kidy	 que	 ele	 esteve	 visitando,	 ele	 perguntou	 aos	

diretores	como	a	empresa	está	com	relação	à	crise	e	eles	disseram	que	estava	bem.	Outro	assunto	

abordado	pelo	governador	foi	o	seguro	solidário,	as	seguradoras	Itaú,	Azul	e	Porto	Seguro	repassam	

cinco	por	cento	do	prêmio	pago	ao	Rotary	Internacional,	mas	disse	que	não	vai	pedir	para	ninguém	

mudar	de	seguradora,	apenas	em	novos	seguros	cotar	e	ver	a	possibilidade.	Sobre	a	imagem	pública	

o	governador	pediu	que	divulgasse	as	 fotos,	 a	 roda	 rotária,	 como	ele	viu	na	APAE,	para	mostrar	o	

trabalho	e	prestação	de	contas	a	exemplo	que	foi	feito	na	campanha	da	Pólio.	Ele	perguntou	quais	as	

entidades	assistidas	por	nós,	as	mais	recentes	são,	a	APAE,	VCC,	Solar	Eunice	Weaver,	Creche	Dona	

Francisca,	entre	outras.	O	governador	elogiou	os	trabalhos	executados	com	as	mesmas	e	disse	que	

estamos	 interagindo	bem	com	o	VCC.	O	governador	 informou	as	datas	dos	eventos	para	este	 ano	

rotário,	sendo:	

Dia	04/10/2015	 	 Seminário	em	Naviraí	–	MS	
Dia	08/11/2015	 	 Seminário	em	Valparaíso	–	SP	
Dias	10/11/12/junho/2016	 Conferência	Distrital	em	Paranaíba	-	MS	
	
O	 governador	 informou	 a	 todos	 como	 foi	 o	 seu	 dia	 de	 visitas,	 iniciando	 pelo	 SENAI	 com	 o	

companheiro	Welington,	 vendo	 o	 que	 o	 SENAI	 oferece	 para	 o	 aprendizado	 dos	 jovens,	 depois	 na	

Coeb	 com	 o	 companheiro	 Eduardo,	 conhecendo	 as	 instalações	 e	 a	 sala	 de	 aula	 da	Margot,	 nossa	

intercambiária	francesa,	após	o	almoço	visitou	a	Kidy	com	o	companheiro	Eglison	e	por	fim	visitou	o	

Solar	com	o	companheiro	Jaime	que	atende	vinte	e	cinco	famílias,	elogiou	o	belo	trabalho	feito	lá	e	

destacou	que	ainda	sofrem	rejeição	pela	sociedade.	Os	companheiros	Sarkis,	Robson	e	o	governador	

assistente	Paulo	Livramento	também	acompanharam	o	governador	nas	visitas.	Por	fim	o	governador	

agradeceu	a	todos	os	presentes	e	passou	a	palavra	para	o	presidente	Marcos.	O	presidente	Marcos	



abriu	para	perguntas	e	o	companheiro	Robson	fez	uso	da	palavra	para	agradecer	o	governador	pela	

indicação	 do	 seu	 nome	 para	 assumir	 a	 presidência	 da	 comissão	 distrital	ALUMMINI,	 disse	 que	 se	

empenhará	para	fazer	uma	boa	gestão.	O	presidente	Marcos	para	finalizar	agradeceu	aos	visitantes,	

agradeceu	a	presença	de	todos	os	companheiros,	e	por	fim	em	especial	agradeceu	o	governador	e	a	

embaixatriz	pela	visita,	e	por	não	haver	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	 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	


