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

agosto	de	dois	mil	e	quinze	(05/08/2015),	às	vinte	horas	e	trinta	minutos,	na	sede	do	restaurante	

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

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

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

Gomes	 de	 Freitas	 Ferracini,	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 Robson	Augusto	 Cottarelli,	 Sarkis	 Nakad	

Junior,	Vinícius	Andreotti,	Wagner	Dauberto	Mastelaro	e	Wellington	Luis	Wolber,	e	uma	visitante:	

Elizabeth	Campos	Sinhorini.	A	mesa	principal	foi	formada	pelo	presidente	Marcos	Antônio	Benatte	

Fernandes,	o	secretário	Carlos	Eduardo	Sinhorini	e	pelo	conselheiro	da	presidência	o	companheiro	

Jaime	 Juliete.	 O	 companheiro	 Fabiano	 Alves	 de	 Lima	 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	Alves	de	Lima	saudou	todos	os	presentes,	anunciando	em	seguida	à	pauta	

da	 reunião	 do	 dia.	 A	mensagem	 do	 dia	 foi	 lida	 pelo	 companheiro	 Eglison	 Frigério:	 “Eu	 tentei	

noventa	 e	 nove	 vezes	 e	 falhei,	mas	 na	 centésima	 tentativa	 eu	 consegui,	 nunca	desista	 de	 seus	

objetivos	 mesmo	 que	 esses	 pareçam	 impossíveis,	 a	 próxima	 tentativa	 pode	 ser	 a	 vitoriosa.”	

(Albert	 Einstein).	Pelo	 turno	 da	 secretaria,	o	 companheiro	 Eduardo	 destacou	 umas	 informações	

recebidas	por	e-mail	 sobre	o	novo	 recorde	anual	de	arrecadação	de	 fundos	em	2014-2015,	 com	

mais	de	US$	123	milhões	arrecadados	ao	Fundo	Anual,	 e	a	nova	meta	para	2015-2016	 será	de	

US$	 130	 milhões	 em	 doações	 até	 trinta	 de	 junho	 de	 dois	 mil	 e	 dezesseis.	 E	 também	 na	 carta	



mensal	do	presidente	destacou	a	frequência	do	clube	para	os	meses	de	abril	e	maio,	sendo	87,50%	

e	 73,21%	 respectivamente.	 Pelo	 turno	 da	 Tesouraria,	 o	 companheiro	Wagner	 comentou	 que	 já	

havia	 falado	para	o	Sarkis	e	para	o	Marcos	 sobre	a	 situação	da	 conta,	 foi	 feito	um	balanço	e	ele	

precisa	 de	 extratos	 dos	meses	 de	 junho	 e	 julho.	 Com	 relação	 às	 contas	 a	 pagar	 ainda	 não	 teve	

acesso.	Informou	também	que	até	o	mês	de	julho	temos	R$	2.895,00	em	mensalidades	atrasadas.	

Pelo	 turno	 do	 Companheirismo,	 o	 companheiro	 Wellington	 informou	 as	 datas	 comemorativas,	

sendo:	

Dia	05	–	Dia	Nacional	da	Saúde;	

	 Dia	06	–	Dia	Interamericano	do	Escotista	e	dia	Nacional	dos	Profissionais	da	Educação;	

	 Dia	07	–	Dia	Estadual	da	Lei	Maria	da	Penha	e	dia	Nacional	do	Documentário	Brasileiro;	

	 Dia	08	–	Dia	do	Pároco;	

	 Dia	09	–	Dia	dos	Pais	e	dia	Internacional	dos	Povos	Indígenas;	

Dia	 10	 –	 Aniversário	 do	 companheiro	 Mauro	 Mora,	 dia	 da	 Solidariedade	 Cristã	 e	 dia	
Internacional	do	Biodiesel;	

	 Dia	11	–	Dia	dos	Advogados,	dia	da	televisão,	dia	do	estudante	e	dia	do	garçom;	

Pelo	turno	da	Instrução	Rotária,	O	companheiro	Vinícius	leu	um	texto	sobre	a	Estrutura	de	Clube,	o	
texto	 na	 íntegra	 esta	 anexado	 nesta	 ATA.	 Pelo	 turno	 das	 Comissões	 de	 Serviços,	 o	 presidente	
Marcos	recebeu	do	presidente	do	RI	a	Menção	Presidencial,	que	é	a	forma	de	acompanhamento	e	
desenvolvimento	dos	 clubes	e	distritos	através	das	 ferramentas	digitais	 como:	Rotary	Show	case	
(serve	 para	 promover	 os	 projetos	 do	 clube,	 como	 o	 Eunice	 Weaver),	 Rotary	 Ideas,	 Rotary	 Club	
Central	 e	 Rotary	 Grupos	 de	 Discussão.	 Serão	 estipuladas	 metas	 estratégicas	 relacionadas	 aos	
objetivos	dos	clubes,	por	meio	das	seguintes	atividades:	

• Atividades	Exigidas;	
• DQA	e	retenção;	
• Fundação	Rotária;	
• Serviços	Humanitários;	
• Imagem	Pública;	
• Novas	Gerações;	
• Ferramentas	Digitais.	

Lembrando	que	as	metas	deverão	ser	cumpridas	até	o	dia	primeiro	de	abril	de	dois	mil	e	dezesseis.	
Outras	notícias	do	Rotary	Internacional	que	foi	informado	pelo	presidente	Marcos:	

• Criação	do	Rotary	Global	Rewards,	programa	de	benefícios	para	os	associados;		



• Haverá	conferências	presidenciais	sobre	as	áreas	de	enfoque	do	Rotary;	
• Subsídios	Globais	houve	mudanças	no	financiamento;	
• Convenção	Internacional	de	dois	mil	e	dezesseis	será	em	Seul	na	Coréia,	de	vinte	e	oito	de	

maio	a	primeiro	de	julho	de	dois	mil	e	dezesseis;	
• Promova	 seu	 club	 com	um	evento	especial,	 anual,	 envolvendo	a	 comunidade	no	projeto,	

exemplo	Rotary	Grill;	
• Meta	 de	 doação	 ao	 fundo	 anual	 de	 US$	 130	 milhões	 até	 trinta	 de	 junho	 de	 dois	 mil	 e	

dezesseis,	como	foi	comentado	anteriormente	pelo	companheiro	Eduardo.	

Pelo	turno	da	Palavra	dos	Inscritos,	o	companheiro	Robson	disse	que	a	Margot	chega	no	dia	doze	
de	agosto	e	que	o	companheiro	Wagner	irá	busca-la	em	São	José	do	Rio	Preto.	Disse	também	que	
está	à	disposição	para	acompanha-lo	caso	queira.	Sobre	o	evento	no	Rio	de	Janeiro,	o	companheiro	
Robson	disse	que	á	semanas	atrás	teve	a	triste	notícia	que	não	teriam	espaço	suficiente	para	expor	
todos	os	 livros.	A	organização	do	evento	 informou	que	poderia	 ser	 colocado	apenas	um	 livro	de	
exposição	 e	 cartões	 para	 serem	 entregues	 aos	 visitantes,	 não	 poderiam	 ser	 vendidos.	 Diante	 da	
situação	tomou	a	decisão	de	cancelar	sua	 ida	ao	evento,	pediu	desculpas	aos	companheiros,	mas	
achou	 inviável	 sua	 participação	 dessa	 forma.	 O	 companheiro	 Marcelo	 perguntou	 se	 ele	 não	 se	
informou	sobre	os	detalhes,	o	companheiro	Robson	disse	que	já	estava	para	despachar	cem	livros	
para	 expor.	 Ainda	 no	 turno	 dos	 inscritos	 o	 companheiro	Marcelo	 fez	 uma	 explanação	 sobre	 sua	
visita	ao	Rotary	Club	Bandeirantes	de	Araçatuba.	Ele	foi	convidado	para	fazer	uma	palestra	sobre	o	
funcionamento	do	nosso	site,	pois	eles	tem	muito	interesse	em	implementar	algumas	ferramentas	
do	 nosso	 do	 site	 para	 o	 site	 deles,	 principalmente	 na	 área	 restrita.	 Após	 alguns	 problemas	 de	
ordem	técnica	e	posteriormente	sanados,	foi	demonstrado	o	site	passo	a	passo,	links,	fale	conosco,	
planilhas	 de	 eventos,	 relatórios	 para	 secretários,	 etc...	 se	 caso	 o	 secretário	 não	 for	 à	 reunião	 o	
segundo	 secretário	 consegue	 tudo	 no	 site.	 Em	 alguns	 momentos	 ficaram	 até	 constrangidos	 em	
virtude	 da	 ineficiência	 do	 site	 deles.	 O	 companheiro	Marcelo	 também	 falou	 sobre	 conceitos	 de	
marketing,	logotipo	e	sobre	o	facebook	que	criou	para	impulsionar	as	visitas	no	site.	Foi	mostrado	o	
vídeo	da	entrega	dos	equipamentos	para	a	APAE	e	ficaram	muito	impressionados.	Os	companheiros	
do	 Rotary	 Club	 Bandeirantes	 pediram	 desculpas	 pelos	 transtornos	 ocorridos	 nas	 instalações	 dos	
equipamentos,	agradeceram	muito	pelas	apresentações	e	entregaram	para	o	companheiro	Marcelo	
a	flâmula	do	Rotary	Club	Bandeirantes.	Pelo	 turno	do	momento	feliz,	o	companheiro	Sarkis	 fez	a	
doação	 e	 disse	 que	 está	 feliz	 com	 o	 andamento	 da	 nova	 gestão	 presidida	 pelo	 companheiro	
Marcos,	e	que	as	coisas	estão	acontecendo	e	também	que	está	seguindo	viagem	no	domingo	para	o	
Líbano,	 para	 conhecer	 a	 terra	 de	 suas	 origens.	 O	 presidente	Marcos	 também	 fez	 uma	 doação	 e	
agradeceu	a	todos	pela	venda	dos	patrocínios	e	a	Nelcivânia	pelo	bom	trabalho	e	pelas	boas	ideias	
a	frente	do	Rotary	Grill.	Pelo	turno	da	presidência,	o	presidente	Marcos	comunicou	que	a	reunião	
da	diretoria	terá	que	ser	mudada	de	quinta-feira	para	sexta-feira	às	dezoito	horas	e	trinta	minutos	
em	virtude	de	compromissos.	O	presidente	Marcos	perguntou	para	o	Wagner	se	ele	encontrou	o	
projeto	 do	 intercâmbio,	 e	 a	 resposta	 foi	 negativa	 e	 para	 o	 companheiro	 Robson	 se	 ele	 terá	
prejuízos	 com	o	evento	do	Rio	de	 Janeiro,	 ele	disse	que	a	passagem	aérea	 ficará	por	um	ano.	O	
presidente	 Marcos	 se	 colocou	 a	 disposição	 para	 falar	 com	 o	 Governador	 caso	 necessário	 para	
algum	 ressarcimento	 e	 também	 sobre	 a	 per-capta.	 Foi	 questionado	 também	 como	 será	 a	



informação	 da	 pontuação	 dos	 intercambiários,	 e	 foi	 informado	 que	 serão	 relatórios	 mensais.	 O	
presidente	Marcos	para	finalizar	disse	que	está	lendo	um	livro	e	que	antigamente	eles	premiavam	
os	melhores	alunos	da	rede	pública	com	uma	caderneta	de	poupança	na	Caixa	Econômica	Federal.	
E	a	premiação	“Dar	de	 si	 antes	de	pensar	em	si”	pegava	uma	pessoa	do	mundo	que	 tinha	muita	
relevância,	 daí	 a	 ideia	 de	 trazer	 isso	 ao	 nosso	 meio,	 pegar	 uma	 pessoa	 na	 cidade	 e	 fazer	 essa	
premiação,	 e	 quem	 sabe	 até	 passar	 a	 ser	 um	 novo	 companheiro.	 Por	 fim,	 o	 presidente	Marcos	
parabenizou	o	companheiro	Marcelo	pela	palestra	no	Rotary	Club	Bandeirantes	e	ao	Sarkis	pelas	
palavras	 e	 agradeceu	 a	 presença	 de	 todos	 os	 companheiros,	 por	 não	 haver	 nada	mais	 a	 tratar,	
encerrou	 a	 reunião	 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	


