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

janeiro	de	dois	mil	e	dezesseis	(20/01/2016),	às	vinte	horas	e	trinta	minutos,	na	sede	do	restaurante	

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

pessoas,	 sendo	 nove	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Fabiano	 Alves	 de	

Lima,	Jaime	Julieti,	Marcelo	Yamane	Tanaka,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Robson	Augusto	

Cottarelli,	 Wagner	 Dauberto	 Mastelaro,	 Wellinton	 Luis	 Wolber	 e	 quatro	 visitantes:	 Renato	 de	

Bianchi,	convidado	do	companheiro	Fabiano,	Sérgio	Luiz	F.	Lima	e	Carlos	Sussumi	Ivama,	presidente	

do	Rotary	Club	Penápolis	VX	de	Março	e	Margot	Chevalereau,	nossa	intercambiária	francesa	dois	mil	

e	 quinze/dois	 mil	 e	 dezessete.	 A	 mesa	 diretora	 foi	 composta	 por	 Marcos	 Antônio	 Benatte	

Fernandes,	 presidente	 do	 Rotary	 Club	 de	 Birigui	 –	 Cidade	 Pérola,	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	

secretário	e	Carlos	Sussumi	Ivama,	presidente	do	Rotary	Club	Penápolis	XV	de	abril.	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	

Eglison:	“Não	há	nada	que	melhor	defina	uma	pessoa	do	que	aquilo	que	ele	faz	quando	tem	toda	a	

liberdade	de	escolha.”	(Willian	M.	Bulger).	Pelo	Turno	da	Secretaria	o	companheiro	Eduardo	leu	o	

convite	 recebido	 pela	 Prefeitura	 Municipal	 de	 Birigui	 para	 participar	 da	 passeata	 “Todos	 juntos	

contra	o	mosquito	AEDES	AEGYPTI,	às	oito	horas	e	quarenta	e	cindo	minutos	do	dia	vinte	e	três	de	

janeiro	 de	 dois	mil	 e	 dezesseis,	 com	 saída	 na	 Rua	 Barão	 do	 Rio	 Branco	 com	 a	 Rua	Anhanguera,	 e	

também	para	participar	da	“Reunião	para	discutir	as	Diretrizes	para	o	Combate	ao	Mosquito	AEDES	

AEGYPTI”,	às	dezoito	horas	do	dia	vinte	e	sete	de	janeiro	de	dois	mil	e	dezesseis,	no	Salão	Nobre	da	



Casa	 da	 Cultura,	 sito	 a	 Rua	 Siqueira	 Campos,	 trezentos	 e	 sessenta	 e	 dois,	 Centro.	 Pelo	 Turno	 da	

Tesouraria,	o	companheiro	Wagner	disse	que	o	companheiro	Eglison	passou	cento	e	sessenta	e	oito	

reais	 como	 sobra	 da	 festiva	 de	 dezembro,	 e,	 ou	 usamos	 na	 próxima	 festiva	 ou	 doamos	 para	 a	

Fundação	 Rotária.	 Após	 o	 exposto	 não	 foi	 decidido	 na	 reunião	 o	 que	 será	 feito	 com	 o	 dinheiro.	

Também	disse	que	recebeu	o	e-mail	do	companheiro	Marcelo	com	o	boleto	da	per-capta	e	outro	link	

do	 RI	 que	 ele	 não	 consegue	 transformar	 em	 boleto,	 provavelmente	 deve	 depositar	 na	 conta	 e	

mandar	a	foto	do	recibo.	Pelo	Turno	do	Companheirismo,	o	companheiro	Wellinton	informou	que	as	

datas	comemorativas	são:		

Dia	20	–	Dia	do	Farmacêutico;	
	
Dia	21	–	Dia	Mundial	da	Religião;	
	
Dia	24	–	Dia	Nacional	dos	aposentados;	
	
Dia	25	–	Dia	do	Carteiro;	
	
Dia	26	–	Aniversário	do	Sr.	Luis	Eduardo	Verardino	Ferracini	(marido	da	companheira	Nelcivânia).	
	

Pelo	Turno	da	Instrução	Rotária,	o	companheiro	Marcelo	leu	um	artigo	da	Revista	Brasil	Rotário	do	

mês	de	maio	de	dois	mil	e	quinze,	página	vinte	e	cinco	que	trata	de	“Como	fazer	seu	clube	crescer”	

que	 está	 anexo	 nesta	 ata.	 Pelo	 Turno	 das	 Comissões	 e	 Serviços,	 o	 Presidente	Marcos	 comentou	

sobre	o	evento	“Comida	de	Buteco”,	e	passou	a	palavra	para	o	companheiro	Marcelo	para	explanar	

de	como	estão	os	preparativos.	O	companheiro	Marcelo	disse	que	falou	com	o	Fabinho,	proprietário	

do	 Bar	 Barão,	 local	 do	 evento	 e	 ele	 disse	 que	 é	 uma	 excelente	 ideia,	 o	 local	 comporta	 duzentas	

pessoas	 usando	 a	 parte	 externa.	 Ficou	 de	 passar	 depois	 o	 valor	 por	 pessoa	 e	 sugeriu	 que	

colocássemos	um	grupo	de	samba	para	atrair	mais	pessoas.	Pediu	se	o	clube	quer	ficar	responsável	

pela	bebida	e	disse	 também	que	pode	 indicar	 grupos	de	 samba	e	que	ajuda	a	 vender	os	 convites,	

pois	 tem	 experiência	 nisso.	 A	 data	 do	 evento	 ficou	 definida	 para	 quinze	 de	maio,	 do	meio	 dia	 às	

dezesseis	horas.	Com	relação	aos	garçons	ficou	de	definir	depois,	pois	foi	sugerido	que	nós	mesmos	

fizéssemos	 esse	 trabalho.	Outro	 projeto	 questionado	 pelo	 presidente	Marcos	 foi	 sobre	 o	 Instituto	

Federal,	e	o	companheiro	Welinton	disse	que	estão	conversando	sobre	o	assunto	e	 irão	 fazer	uma	

reunião	com	os	intercambiários	para	coloca-los	a	par	do	projeto.	O	início	das	aulas	será	no	dia	quinze	

de	fevereiro,	até	 lá	o	projeto	estará	pronto	para	ser	colocado	em	prática	e	ficando	a	disposição	da	

diretoria	do	 Instituto	Federal	para	definir	a	disponibilidade.	Será	um	encontro	por	semana	por	três	

meses	de	março	a	maio.	O	companheiro	Renato	se	prontificou	a	ajudar	no	projeto.	O	companheiro	

Jaime	 comentou	 na	 reunião	 que	 tem	uma	 pessoa	 que	 esta	 necessitando	 de	 operar	 da	 catarata,	 e	



perguntou	ao	presidente	Marcos	como	será	o	procedimento	para	as	cirurgias.	O	presidente	Marcos	

disse	que	o	Dr.	Bem	Hur	vai	pegar	a	lista	de	espera	do	SUS,	para	não	haver	favorecimento,	e	pediu	

para	 o	 companheiro	 Jaime	 ir	 a	 Prefeitura	 se	 informar	 como	 deve	 fazer	 para	 se	 inscrever.	 O	

presidente	 Marcos	 perguntou	 ao	 companheiro	 Wagner	 como	 está	 com	 relação	 ao	 candidato	 a	

intercâmbio	pela	Coeb,	o	Luiz	Felipe.	Ele	disse	que	na	última	reunião	ficou	de	passar	para	ele	o	nome	

da	pessoa	que	ele	deverá	falar	no	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	Abril.	O	companheiro	Robson	disse	

que	é	o	Dr.	Haruo	e	se	prontificou	de	fazer	a	“ponte”	entre	os	dois.	A	partir	daí	nós	não	teremos	mais	

responsabilidades.	Pelo	Turno	dos	Inscritos,	o	companheiro	Sussumi,	presidente	do	Rotary	Club	de	

Penápolis	XV	de	Março	e	Governador	Assistente	dois	mil	e	dezesseis/dois	mil	e	dezessete,	disse	que	

está	 visitando	 os	 clubes	 para	 entregar	 os	 kits	 para	 os	 presidentes	 eleitos	 e	 fez	 a	 entrega	 para	 o	

companheiro	 Eduardo	 que	 será	 o	 próximo	 presidente.	 Disse	 que	 o	 GED	 Hermes	 é	 ligado	 em	

“duzentos	e	vinte”	e	orientou	que	fiquemos	menos	na	filantropia	e	mais	em	outras	avenidas,	e	não	

dar	 o	 peixe,	 mas	 sim	 ensinar	 a	 pescar.	 Para	 os	 clubes	 que	 fecharam,	 falar	 com	 pessoas	 que	

conhecemos	 para	 tentar	 reativar	 os	 clubes,	 alguns	 exemplos	 como	 Coroados,	 Gabriel	 Monteiro,	

entre	outros.	 Finalizando	o	 companheiro	Sussumi	 convidou	a	 todos	para	o	Porco	no	Rolete	no	dia	

quinze	 de	março	 em	 Penápolis	 e	 convidou	 também	 para	 visitarem	 seu	 clube,	 às	 quintas-feiras	 às	

vinte	horas	e	trinta	minutos.	O	companheiro	Sérgio	disse	que	foi	uma	grande	satisfação	ter	recebido	

o	convite	para	retornar	ao	clube	e	agradeceu	a	todos.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	companheiro	

Renato	fez	a	doação	por	estar	feliz	em	virtude	de	terem	adotado	um	cachorro	que	encheu	a	casa	de	

alegria,	 e	 também	 que	 sua	 empresa	 de	 consultoria	 de	 gestão	 de	 pessoas	 está	 fechando	 bons	

contratos.	O	companheiro	Eglison	fez	a	doação	por	estar	feliz	devido	suas	férias	de	final	de	ano	ter	

sido	ótima,	 e	 pelo	 retorno	 as	 reuniões.	 Pelo	Turno	da	presidência,	o	presidente	Marcos	 informou	

que	 recebeu	 dois	 e-mails,	 sendo	 um	 sobre	 o	 Jubileu	 do	 Rotary	 que	 será	 em	Roma	 e	 terá	 oito	mil	

cadeiras	disponíveis	para	os	rotarianos	no	dia	trinta	de	abril,	e	outro	convidando	para	visitar	o	Rotary	

Club	 Guarani	 em	 Ponta	 Porã-MS,	 neste	 último	 o	 presidente	 Marcos	 respondeu	 que	 diante	 das	

dificuldades	não	poderemos.	O	presidente	Marcos	enviou	para	o	companheiro	Sérgio	uma	cartilha	

do	prefeito	de	Porto	Alegre-RS	sobre	educação	no	trânsito.	O	companheiro	Sérgio	disse	que	todo	ano	

o	Corpo	de	Bombeiros	faz	uma	semana	de	orientação	do	trânsito,	e	disse	que	o	Rotary	poderia	fazer	

em	parceria	com	o	Corpo	de	Bombeiros.	O	presidente	Marcos	vai	falar	com	o	companheiro	Marcelo	

para	aumentar	os	trabalhos	na	imagem	pública	para	divulgar	mais	os	eventos.	O	presidente	Marcos	

disse	 que	 em	 reunião	 dos	 presidentes	 com	 o	 prefeito,	 ele	 pediu	 para	 que	 façam	 um	 projeto	 de	

subsídio	global	para	a	Santa	Casa,	nos	mesmos	moldes	do	que	foi	 feito	na	APAE.	Disseram	que	pra	

esta	 gestão	 não	 daria	 mais,	 quem	 sabe	 para	 a	 próxima.	 O	 presidente	 reforçou	 que	 na	 próxima	

reunião	teremos	a	posse	do	Renato	e	a	apresentação	da	Margot	sobre	a	França.	O	presidente	Marcos	

agradeceu	a	presença	do	companheiro	Sussumi	e	demais	visitantes.	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	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	


