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

de	 agosto	 de	 dois	 mil	 e	 quinze	 (26/08/2015),	 às	 vinte	 horas	 e	 trinta	 minutos,	 na	 sede	 do	

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

presentes	dezesseis	pessoas,	sendo	nove	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	e	Vinícius	Andreotti,	

e	 sete	 visitantes:	 João	 Pedro	 Ferracini,	 filho	 da	 companheira	 Nelcivânia,	 Edileide	 Bodenhausen,	

Karsten	Bodenhausen,	Camille	Catarin,	esposa	do	companheiro	Ricardo,	Mariana	e	Pedro	Catarin,	

filhos	do	companheiro	Ricardo,	Gilmar	Treco	Cavaca,	companheiro	do	Rotary	Club	XIX	de	Abril,	e	

Margot	 Clarisse	 Chevallereau,	 intercambiária	 francesa	 2015/2016.	 A	mesa	 principal	 foi	 formada	

pelo	presidente	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	o	secretário	Carlos	Eduardo	Sinhorini	e	pelo	

companheiro	do	Rotary	Club	XIX	de	Abril	Gilmar	Treco	Cavaca.	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:	“Não	são	os	mais	fortes	que	sobrevivem	e	sim	os	que	

estão	 abertos	 às	 mudanças”	 (autor	 Charles	 Darwin).	 Pelo	 Turno	 da	 Secretaria	 o	 companheiro	

Eduardo	fez	a	leitura	do	convite	recebido	pelo	Supremo	Conselho	da	Ordem	Demolay	para	o	Brasil	

da	PALESTRA	–	CAMINHADA	PASSOS	QUE	SALVAM,	que	será	realizada	no	dia	quatro	de	setembro	



de	dois	mil	e	quinze	às	dezenove	horas	na	Praça	James	Mellor,	número	quarenta	e	oito	e	também	

foi	 lido	um	ofício	recebido	pelo	LIONS	CLUBE	DE	BIRIGUI,	convidando	para	um	Jantar	Festivo	em	

Comemoração	ao	Cinquentenário	do	Lions	Clube	de	Birigui,	que	será	realizado	às	vinte	horas	do	

dia	 onze	 de	 setembro	 de	 dois	 mil	 e	 quinze	 na	 sede	 social	 deste	 clube,	 situado	 à	 Rua	 Antônio	

Simões,	 número	 cinquenta	 e	 três,	 centro.	 	 Pelo	 turno	 da	 Tesouraria,	 o	 companheiro	 Marcos	

justificou	a	ausência	do	companheiro	Wagner	por	problemas	dentários	e	o	 companheiro	Vinícius	

informou	 que	 estava	 aberto	 para	 recebimentos	 e	 quaisquer	 outros	 assuntos	 da	 tesouraria.	 Pelo	

turno	 do	 Companheirismo,	 o	 companheiro	Welington	 também	estava	 ausente	 e	 o	 companheiro	

Eglison	informou	as	datas	comemorativas,	sendo:	

Dia	27	–	Dia	do	Psicólogo;	

	 Dia	28	–	Dia	do	bancário;	

Dia	29	–	Dia	do	Nutricionista;	

Setembro	–	Mês	da	Educação	básica	e	da	alfabetização;	

	 Dia	01	–	Dia	do	profissional	de	Educação	Física;	

Dia	02	–	Dia	do	Repórter	Fotográfico.	

Pelo	 turno	 da	 Instrução	 Rotária,	O	 tema	 escolhido	 pelo	 presidente	Marcos	 para	 o	 companheiro	
Vinícius	 apresentar	 foi	 sobre	 as	 Obrigações	 Pecuaniárias	 do	 Rotariano	 (Per	 capta	 e	 Revista	
Rotária),	 o	 texto	 na	 íntegra	 esta	 anexado	 nesta	 ATA.	 Pelo	 turno	 das	 Comissões	 de	 Serviços,	 o	
presidente	Marcos	 iniciou	o	 turno	 falando	sobre	a	visita	do	governador	que	será	nos	dias	vinte	e	
um,	 vinte	 e	 dois	 e	 vinte	 e	 três	 de	 setembro,	 ele	 chegará	 ao	Marco	 Rotário,	 e	 deverá	 seguir	 um	
cronograma	 de	 visitas	 como	 Prefeitura,	 APAE	 e	 por	 sugestão	 de	 nossos	 companheiros,	 SENAI,	
SOLAR,	entre	outras	atividades.	O	presidente	Marcos	sugeriu	de	fazer	uma	placa	de	inauguração	do	
Solar	e	o	 companheiro	Fabiano	 se	encarregou	de	 falar	 com	o	Welington	 sobre	a	 visita	no	SENAI.	
Outro	assunto	que	foi	colocado	na	reunião	pelo	presidente	Marcos,	foi	que	o	Solar	pediu	para	que	
fossem	trocados	alguns	 itens	por	outro,	 como	uma	caixa	de	som	para	palestras,	que	custaria	em	
torno	de	R$	1.700,00.	O	presidente	Marcos	 ficou	de	 falar	com	o	companheiro	Robson	para	dar	a	
outra	parte	do	 livro	para	complementar.	Os	 toldos	 foram	pagos	com	a	doação	do	Centro	Espírita	
Raimundo	Mariano	Dias	 e	 parte	 da	 receita	 do	 livro	 do	 Robson.	O	 presidente	Marcos	 pediu	 para	
todos	colocarem	em	dia	suas	mensalidades	para	fazermos	caixa,	pois	precisamos	encerrar	o	projeto	
do	Solar	em	meados	de	outubro.	O	presidente	Marcos	pediu	o	empenho	de	todos	nas	vendas	dos	
convites	do	Rotary	Grill	e	quem	ainda	não	retirou	ainda,	o	companheiro	Eduardo	entregará	no	final	
da	reunião.	O	presidente	Marcos	convidou	o	companheiro	Fabiano	para	juntamente	com	ele	irem	
visitar	 os	 outros	 clubes	 divulgar	 o	 evento.	 Pelo	 turno	 da	 Palavra	 dos	 Inscritos,	 a	 companheira	
Nelcivânia	falou	do	sucesso	que	foi	a	venda	dos	patrocínios	e	pediu	também	empenho	a	todos	na	
venda	 dos	 convites.	 Reforçou	 o	 que	 já	 foi	 dito	 em	 reuniões	 anteriores	 para	 cada	 companheiro	
conseguir	 pelo	menos	dez	brindes	para	os	bingos	 e	 consequentemente	melhorar	nossa	 renda.	O	
visitante	João	Pedro	Ferracini	ressaltou	o	convite	lido	pelo	companheiro	Eduardo	e	disse	que	todos	
os	 clubes,	 autoridades,	 motoclubes,	 turma	 do	 pedal	 e	 academias	 foram	 convidadas.	 A	 visitante	



Edileide	se	apresentou	como	professora	universitária	em	letras,	é	casada	com	um	alemão,	morou	
na	Inglaterra	e	atualmente	está	no	Brasil.	Explanou	sobre	sua	escola	de	idiomas	ROYAL	LIONS,	que	
além	 de	 ensinar	 idiomas	 como	 inglês,	 espanhol,	 francês,	 italiano	 e	 português,	 também	 trabalha	
com	 tradução	 e	 intérprete	 para	 empresas,	 e	 por	 fim	 distribuiu	 panfletos	 para	 os	 companheiros.	
Para	fechar	o	turno	dos	inscritos	o	companheiro	Vinícius	fez	a	leitura	de	um	texto	da	revista	rotária	
de	abril	que	está	anexo	nesta	ATA.	Pelo	turno	do	momento	feliz,	o	presidente	Marcos	disse	que	vai	
fazer	a	doação	em	virtude	de	estar	feliz	pelo	sucesso	na	venda	dos	patrocínios,	que	além	de	ajudar	
o	VCC	vai	ajudar	também	o	Solar	e	o	projeto	da	catarata.	Pelo	turno	da	presidência,	o	presidente	
Marcos	 disse	 que	 ainda	 temos	 companheiros	 que	 não	 tem	 a	 senha	 de	 acesso	 o	Meu	 Rotary,	
precisamos	 de	 pelo	 menos	 mais	 um	 companheiro	 para	 cumprir	 a	 meta.	 O	 presidente	 Marcos	
marcou	 a	 reunião	 do	 conselho	 diretor	 para	 o	 dia	 trinta	 e	 um	 de	 agosto	 de	 dois	mil	 e	 quinze	 às	
dezenove	 horas	 no	 restaurante	 Vó	 Maphalda,	 sendo	 os	 participantes,	 companheiros	 Marcos,	
Eduardo,	Robson,	Wagner	e	Fabiano.	O	presidente	Marcos	disse	que	o	companheiro	Robson	não	
compareceu	 na	 reunião	 porque	 estava	 fazendo	 uma	 palestra	 em	 Penápolis	 sobre	 o	 livro.	 O	
presidente	 Marcos	 pediu	 para	 o	 companheiro	 Marcelo	 colocar	 a	 propaganda	 do	 livro	 mais	 em	
evidência	e	colocar	o	site	para	venda,	o	companheiro	Marcelo	disse	que	deveria	deixar	para	depois	
do	Rotary	Grill,	pois	o	foco	no	momento	é	o	evento.	O	presidente	Marcos	para	finalizar	agradeceu	
aos	visitantes,	Karsten	e	Edileide	e	ao	 companheiro	Gilmar	Treco	Cavaca,	e	por	 fim,	agradeceu	a	
presença	de	todos	os	companheiros,	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	


