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

abril	de	dois	mil	e	dezesseis	(27/04/2016),	às	vinte	horas	e	trinta	minutos,	na	sede	do	restaurante	Vó	

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

sendo	 doze	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Fernando	 oliveira	 Ferreira,	

Jaime	Juliete,	Marcelo	Yamane	Tanaka,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Nelcivânia	Gomes	de	

Freita	 Ferracini,	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Sérgio	 Luiz	 Ferreira	 Lima,	

Wagner	Dauberto	Mastelaro	e	Welinton	Luis	Wolber,	e	oito	visitantes,	Elizabeth	Campos	Sinhorini	

e	Gabriel	 Henrique	 Campos	 Sinhorini,	 esposa	 e	 filhos	 do	 companheiro	 Eduardo,	 Camile	 Catarin,	

esposa	 do	 companheiro	 Ricardo,	 Valdenir	 Brogim,	 convidado	 do	 companheiro	 Sérgio,	 Cristiane	

Nomerowsky	 Cottarelli,	 esposa	 do	 companheiro	 Robson,	 Fernanda	 Garcia	 e	 Rosimeire	 Catarin	

Garcia,	 nossa	 intercambiária	 dois	 mil	 e	 dezesseis/dois	 mil	 e	 dezessete	 e	 sua	 mãe,	 Margot	

Chevallereau,	 nossa	 intercambiária	 dois	 mil	 e	 quinze/dois	 mil	 e	 dezesseis.	 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	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin.	 O	

companheiro	Fernando,	como	protocolo	“ad	hoc”,	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	Fernando	

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

foi	lida	pelo	companheiro	Eglison:	“Não	tenha	medo	de	pensar	diferente	dos	outros,	tenha	medo	de	

pensar	 igual	 e	 descobrir	 que	 todos	 estão	 errados!”	 (Eça	 de	 Queiroz).	 Não	 tivemos	 Turno	 da	

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



ausente	e	o	 companheiro	Renato	 informou	que	 já	 foram	 transcorridos	132	dias	do	ano	e	as	datas	

comemorativas	da	semana	são:	

Dia	21	–	Dia	de	Tiradentes;	

Dia	22	–	Dia	do	Descobrimento	do	Brasil;		

Dia	24	–	Dia	do	Agente	de	Viagem;	

Dia	25	–	Dia	do	Contabilista;	

Dia	26	–	Dia	do	Goleiro;	

Dia	27	–	Dia	da	Empregada	Doméstica	e	aniversário	do	companheiro	Fabiano	Alves	de	Lima;	

	

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

um	artigo	no	site	do	RI	sobre	o	Clube	e	suas	Funções.	O	presidente	Marcos	ganhou	um	manual	do	

Rotary	 Club	 de	Araçatuba	 Cidade	Amiga	 com	 informações	 importantes.	 A	 primeira	 autoridade	 é	 o	

Presidente	 K.	 R.	 Ravindran,	 a	 segunda	 autoridade	 é	 o	 Diretor	 do	 Rotary	 Internacional	 no	 Brasil	 e	

América	Latina	José	Ubiracy,	a	terceira	autoridade	é	o	governador	Manoel	Bertoldo	Neto,	depois	na	

sequência	vem	o	governador	assistente	Paulo	Livramento	do	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	Abril,	os	

presidentes	 de	 clubes	 e	 as	 demais	 comissões.	O	 clube	 tem	 seu	 Conselho	Diretor,	 toda	 decisão	 do	

Conselho	Diretor	tem	sua	aplicação	imediata,	caso	queiram	discutir	a	decisão	deste	conselho,	pode-

se	fazer	assembleia	para	discutir	a	decisão.	A	administração	de	Clube	é	responsável	por	frequências,	

boletins,	serviços	internos,	revistas,	se	houver	e	planejamento	anual	com	o	presidente	e	o	presidente	

Marcos	disse	que	no	nosso	site	tem	a	galeria	dos	ex-presidentes.	Outras	 funções	destacadas,	DQA,	

Comissões	de	Serviços,	Novas	Gerações,	Imagem	Pública	e	Fundação	Rotária.	Finalizando	a	Instrução	

Rotária,	o	presidente	Marcos	disse	que	não	precisa	falar	o	que	cada	um	tem	que	fazer,	basta	entrar	

no	site	para	ver	as	comissões	que	está	à	frente	e	trabalhar.	Pelo	Turno	das	Comissões	e	Serviços,	o	

presidente	Marcos	disse	que	a	Margot	chegou	de	viagem	e	o	companheiro	Welinton	deve	falar	com	

ela	 sobre	 o	 projeto	 IFESP,	 qualquer	 dúvida	 falar	 com	 ele.	 O	 companheiro	 Welinton	 disse	 que	 a	

Coordenadora	Ana	Carolina	vai	busca-la	às	quinze	horas	na	casa	do	companheiro	Eduardo	nos	três	

dias	 do	 projeto.	 O	 professor	 que	 acompanhará	 nesse	 primeiro	 dia	 será	 o	 professor	 Renato	 de	

sociologia.	 Sobre	 o	 projeto	 da	 Volks	Wagen,	 o	 presidente	Marcos	 perguntou	 para	 o	 Robson	 se	 o	

companheiro	 Sarkis	 respondeu	 sobre	 a	 conversa	 com	 a	 ADJ,	 ele	 disse	 que	 eles	 querem	 saber	 se	

podem	fazer	o	cadastro	direto	no	site	da	Volks	Wagen.	O	presidente	Marcos	acha	que	deveria	 ser	

feito	por	nós,	caso	não	tenha	ninguém	que	possa	fazer,	temos	que	passar	para	a	ADJ.	Sobre	o	projeto	



Catarata,	 o	 presidente	 Marcos	 disse	 que	 até	 o	 momento	 ninguém	 passou	 nada,	 estamos	

aguardando.	Sobre	o	projeto	Comida	de	Boteco,	o	companheiro	Marcelo	disse	que	falou	com	o	Fábio	

sobre	as	esposas	dos	integrantes	da	banda	e	ele	disse	que	elas	não	são	isentadas	do	pagamento	do	

convite.	Pelo	Turno	dos	 Inscritos,	o	 companheiro	Eduardo	parabenizou	a	 intercambiária	Fernanda,	

pela	definição	da	cidade	em	que	vai	fazer	seu	intercâmbio	e	falou	aos	companheiros	sobre	a	reunião	

que	 teve	 na	 Coeb	 com	 a	 coordenadora	 Natália	 e	 a	 diretora	 Célia.	 Discutiram	 sobre	 projetos	 e	

pesquisas	 a	 serem	 feitos	 pelo	 intercambiário	 para	 apresentação	 para	 os	 alunos,	 para	 que	 o	

intercambiário	não	 fique	ocioso	e	possamos	aproveitar	 a	oportunidade	para	 conhecer	 sua	 cultura.	

Outro	 assunto	 exigido	 pela	 direção	 é	 quando	 eles	 forem	 se	 ausentar	 por	 viagens,	 ou	 algum	outro	

motivo,	 deverá	 ser	 enviado	 um	 ofício	 especificando	 o	 período	 de	 ausência,	 pois	 as	 frequências	

deverão	ser	acompanhadas	de	perto.	O	companheiro	Ricardo	comentou	que	o	ex-companheiro	Neto	

será	pai	 novamente,	 pela	quarta	 vez.	 Pelo	Turno	do	Momento	 Feliz,	o	 companheiro	Marcos	 fez	 a	

doação	 por	 estar	 feliz	 por	 termos	 atingido	 os	 cem	 por	 cento	 no	 My	 Rotary.	 Pelo	 Turno	 da	

Presidência,	 o	 presidente	 Marcos	 perguntou	 para	 o	 Robson	 sobre	 a	 inscrição	 da	 Margot	 para	 a	

conferência	 em	Paranaíba,	 e	 ele	disse	que	 já	 foi	 feita	 a	 inscrição,	 só	não	 sabe	 sobre	a	questão	do	

hotel.	O	presidente	Marcos	perguntou	para	o	companheiro	Ricardo	se	ele	irá	à	Conferência	Distrital	e	

ele	disse	que	não	e	perguntou	também	se	o	companheiro	Robson	teve	notícias	da	Dinamarquesa	e	

ele	disse	que	não.	O	presidente	Marcos	perguntou	para	a	intercambiária	Fernanda	se	está	tudo	certo	

sua	 documentação	 e	 ela	 disse	 que	 sim,	 a	 cidade	 que	 ela	 vai	 se	 chama	 Conhaque,	mas	 ainda	 não	

chegou	 o	 Guarant	 Form.	 O	 presidente	 Marcos	 disse	 que	 a	 companheira	 Nelcivânia	 em	 reuniões	

passadas	montou	 grupos	 de	 companheiros	 para	 visitar	 entidades	 e	 pediu	 para	 todos	 trazerem	 na	

próxima	reunião	nomes	de	entidades	para	organizarmos	as	visitas.	O	presidente	Marcos	queria	saber	

como	 ficou	 a	 festiva	 na	 casa	 do	 companheiro	 Mauro,	 se	 todos	 acertaram,	 mas	 não	 souberam	

informar.	 O	 presidente	 Marcos	 disse	 que	 tem	 a	 honra	 de	 perguntar	 para	 o	 convidado	 do	

companheiro	 Sérgio	 se	 ele	 vai	 se	 tornar	 um	 companheiro,	 e	 ele	 disse	 que	 sim.	 O	 companheiro	

Marcelo	vai	enviar	em	e-mail	com	o	manual	do	rotariano	e	o	cadastro	com	seus	dados	para	que	ele	

possa	 colocar	 no	 site,	 e	 o	 companheiro	 Sérgio	 vai	 solicitar	 um	 currículo	 com	 as	 informações	

necessárias	para	a	posse.	O	presidente	Marcos	 informou	que	na	 reunião	do	Conselho	Diretor	 será	

discutida	 a	 questão	 do	 Intercâmbio,	mais	 especificamente	 a	 sucessão	 do	 companheiro	 Robson	 na	

função	de	Oficial	de	Intercâmbio.	Para	finalizar	o	presidente	Marcos	disse	que	nesse	novo	formato	do	

intercâmbio,	 só	vê	um	problema,	em	apresentar	esses	 trabalhos	nas	aulas.	 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.	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	


