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

junho	de	dois	mil	e	dezesseis	(15/06/2016),	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	 treze	 companheiros:	Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Fernando	Oliveira	

Ferreira,	 Jaime	 Julieti,	 Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Nelcivânia	

Gomes	de	Freita	Ferracini,	Renato	de	Bianchi,	Ricardo	Siquinelli	Catarin,	Robson	Augusto	Cottarelli,	

Sarkis	Nakad	Junior,	Sérgio	Luiz	Ferreira	Lima,	Wagner	Dauberto	Mastelaro,	Welinton	Luis	Wolber	

e	 três	 visitantes,	 Fernanda	 de	 Bianchi,	 esposa	 do	 companheiro	 Renato,	 Larissa	 Caroline	 Fialho	

Rodrigues,	convidada	do	companheiro	Renato	e	Camille	Catarin,	esposa	do	companheiro	Ricardo.	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	Marcelo	 Yamane	

Tanaka.	O	companheiro	Sarkis	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	 Sarkis	 saudou	 todos	os	

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

companheiro	 Eglison:	 “O	 que	 destrói	 o	 ser	 humano?	 Política	 sem	 princípios,	 prazer	 sem	

compromissos,	 riqueza	 sem	 trabalho,	 sabedoria	 sem	 caráter,	 negócios	 sem	 moral,	 ciência	 sem	

humanidade	 e	 oração	 sem	 caridade.”	 (Mohandas	 Karamchand	Gandhi).	Não	 tivemos	 o	Turno	da	

Secretaria	 e	 o	 Turno	 da	 Tesouraria.	 Pelo	 Turno	 do	 Companheirismo	 o	 companheiro	 Welinton	

informou	que	 já	 transcorreram	cento	e	 sessenta	e	 sete	dias	do	ano,	 e	 as	datas	 comemorativas	da	

semana	são:	



Dia	17	–	Dia	do	Funcionário	Público	Aposentado;	

Dia	18	–	Dia	da	Imigração	Japonesa;		

Dia	19	–	Dia	do	Cinema	Brasileiro;	

Dia	20	–	Dia	do	Revendedor;	

Dia	21	–	Início	do	Inverno	e	aniversário	de	Maria	Izabel	Barboza	(sogra	do	companheiro	Vinícius);	
	

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

o	espaço	para	falar	sobre	a	XXXIX	Conferência	Distrital	de	Paranaíba,	e	sobre	a	Festiva	de	Posse,	que	

vai	 combinar	 algumas	 tarefas	 com	os	 companheiros.	 Antes	 disse	 o	 presidente	Marcos	 finalizou	 os	

assuntos	de	dois	projetos:	Comida	de	Boteco,	dizendo	que	o	companheiro	Marcelo	vai	enviar	a	todos	

um	balanço	do	evento,	vai	dar	para	pagar	as	sete	cirurgias	acordadas	e	vai	sobrar	alguma	coisa	para	

regularizar	as	ATAS,	como	foi	definido	na	ATA	de	número	dez	do	Conselho	Diretor.	Quem	for	acertar	

alguma	 pendência	 do	 evento,	 não	 poderá	 mais	 ser	 com	 o	 companheiro	 Marcelo	 e	 sim	 com	 o	

companheiro	Wagner.	O	outro	assunto	é	o	projeto	Catarata,	disse	que	 faltam	apenas	duas	ou	 três	

cirurgias,	 graças	a	Deus	 correu	 tudo	bem	e	 será	agendada	uma	entrevista	 com	os	presidentes	dos	

três	clubes.	O	presidente	Marcos	mostrou	o	vídeo	para	o	presidente	do	Rotary	Internacional	dois	mil	

e	 quatorze/dois	 mil	 e	 quinze,	 Gary	 Huang,	 que	 estava	 na	 Conferência,	 o	 companheiro	 Gedson	

traduziu	 e	 ele	 ficou	 maravilhado.	 O	 companheiro	 Ricardo	 perguntou	 se	 será	 feito	 um	

acompanhamento	para	ver	se	está	tudo	bem.	O	presidente	Marcos	disse	que	o	Doutor	Bem	Hur,	fará	

duas	consultas	e	como	foram	cirurgias	simples	serão	suficientes.	Sobre	a	Conferência,	o	presidente	

Marcos	 disse	 que	 a	 cidade	 de	 Paranaíba	 é	 pequena,	 os	 hotéis	 não	 são	muito	 confortáveis	 e	 com	

estrutura	rudimentar.	Como	ele	estava	sozinho,	ficou	com	os	companheiros	do	RC	de	Birigui	XIX	de	

Abril,	apenas	no	jantar	acabou	ficando	com	outras	pessoas	que	reclamaram	de	muitas	coisas.	Sobre	

as	palestras	disse	que	foram	muito	boas	conforme	destaco	abaixo:	

1ª.	 –	 Doutor	 José	 Araldo	 da	 Costa	 Telles,	 Desembargador	 do	 Tribunal	 de	 Justiça/São	 Paulo,	

Palestra:	Aspectos	 Judiciais	da	Empresa	em	Crise	 -	 falou	sobre	pedidos	de	 falências	e	concordatas	

para	empresas.	

2ª.	–	Doutor	Giuliano	Ferreira	Leal	–	Advogado/Professor	de	Direito,	Palestra:	Corrupção	e	Estado	

Democrático	de	Direito	–	falou	que	não	enxergamos	a	corrupção,	apenas	quando	nos	atinge.	

3ª.	 –	 Professor	 Adroaldo	 Lamaison	 –	 Palestra:	 Renovar	 suas	 energias	 p/	 servir	 com	 alegria	 –	

excelente	palestra	motivacional.	



4ª.	–	Mário	Cézar	Martins	de	Camargo	–	Curador	da	Fundação	Rotária,	Palestra:	Fundação	Rotária	–	

Ele	é	um	dos	três	que	decide	sobre	os	projetos	da	FR	acima	de	cem	mil	dólares,	falou	sobre	a	FR,	os	

desafios	da	Pólio	Plus,	e	disse	que	a	FR	tem	dinheiro,	o	que	não	temos	são	projetos.	 Já	que	temos	

dinheiro	e	não	temos	projetos,	queriam	mandar	para	a	Pólio	Plus,	mas	como	passa	pela	mão	dele,	

ele	não	concordou	porque	o	dinheiro	é	do	distrito.	Disse	também	que	o	projeto	Global	tem	que	ser	

feito	em	inglês,	para	não	correr	o	risco	de	ficar	para	trás	na	avaliação.	

5ª.	–	Hiroshi	Shimuta	–	Governador	dois	mil	e	quatorze/dois	mil	e	quinze	–	Contou	o	motivo	porque	

virou	rotariano.	Alguns	se	emocionaram,	outros	até	choraram.	Ele	mostrou	um	vídeo	do	incêndio	do	

Edifício	 Joelma,	no	qual	ele	mostrou	uma	 janela	onde	ele	estava	 com	mais	 sete	pessoas.	Ele	 tinha	

acabado	de	ser	pai	e	neste	momento	ele	 fez	uma	promessa,	se	ele	se	salvasse	ele	 ia	 todos	os	dias	

fazer	o	bem	para	o	próximo.	E	então,	se	amarraram	uns	aos	outros	para	que	ninguém	pulasse,	até	

chegar	 o	 socorro.	 Posteriormente	 fundou	 uma	 empresa,	 a	 Nikon,	 conheceu	 um	 rotariano	 e	 se	

interessou	 pelo	 Rotary.	 Ele	 aumentou	 em	 trinta	 centavos	 seu	 produto	 e	 doou	 para	 a	 Fundação	

Rotária,	 a	 partir	 daí	 sua	 empresa	 começou	 a	 crescer.	 Hoje	 ele	 é	 membro	 da	 Arch	 Clump,	 como	

doador	nível	três	com	um	milhão	de	dólares	doados.	Após	as	palestras	começaram	as	premiações	e	

entregas	 de	 certificados,	 nós	 recebemos	 por	 nosso	 clube	 ser	 cem	 por	 cento	My	 Rotary	 e	 por	 ter	

doado	ao	programa	Pólio	Plus.	Neste	momento	 teve	um	desafio,	para	participar	de	um	sorteio	de	

Título	Paul	Harris	 teria	que	 fazer	uma	doação	para	o	Pólio	Plus,	e	o	presidente	Marcos	 fez	de	cem	

reais,	conforme	o	valor	aproximado	que	já	estava	aprovado	para	a	FR	do	resultado	do	evento	Comida	

de	Boteco.	O	sorteio	saiu	para	o	companheiro	Ary	Soffia	do	RC	de	Birigui	XIX	de	Abril,	mais	dois	de	

Paranaíba	e	para	o	companheiro	Marcos	Pompeu	do	RC	de	Birigui.	Recebemos	 também	a	Menção	

Presidencial	 bronze,	 das	 sete	metas	 faltaram	duas,	 que	 são:	Novas	Gerações-Interact	 e	 Rotaract	 e	

Título	 Paul	 Harrys,	 pois	 estávamos	 focados	 no	 projeto	 Catarata.	 O	 presidente	 Marcos	 finalizou	

dizendo	que	foi	muito	boa	a	Conferência.	O	presidente	Marcos	disse	que	o	RI	não	vai	mais	mandar	o	

Botão	 Azul	 para	 homenagear	 os	 padrinhos	 de	 novos	 companheiros.	 Os	 clubes	 deverão	 fazer	 um	

certificado	 para	 os	 padrinhos	 rotários,	 o	 primeiro	 será	 o	 companheiro	 Sérgio	 por	 apadrinhar	 o	

companheiro	Valdenir.	Sobre	a	festiva	de	posse,	o	presidente	Marcos	repassou	o	check	list	do	evento	

e	 atribuiu	algumas	 funções	aos	 companheiros.	Não	 tivemos	o	Turno	dos	 Inscritos.	 	 Pelo	Turno	do	

Momento	 Feliz,	o	 presidente	Marcos	 fez	 a	 doação	 e	 disse	 que	 está	 feliz	 por	 termos	 sido	 o	 único	

clube	que	foi	três	vezes	na	mesa	receber	prêmios.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	presidente	Marcos	

falou	sobre	as	per-captas	que	estão	subindo	dez	dólares	por	ano	rotário,	achou	que	iam	tumultuar,	

mas	a	pessoa	que	estava	reivindicando	não	compareceu.	O	governador	tem	em	torno	de	quinze	mil	

reais	 de	 prejuízo	 no	 ano	 de	 sua	 gestão.	 Finalizou	 dizendo	 para	 os	 companheiros	 acertarem	 as	

mensalidades	 e	 agradeceu	 ao	 companheiro	 Eglison	 pelas	 cotações	 para	 o	 Solar	 Eunice	Weaver,	 e	



pediu	para,	se	possível,	atualizar	orçamento	até	segunda-feira	para	a	reunião	com	os	outros	clubes.	

Não	havendo	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.	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	
	


