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

fevereiro	 de	 dois	 mil	 e	 dezesseis	 (10/02/2016),	 às	 vinte	 horas	 e	 trinta	 minutos,	 na	 sede	 do	

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

dezoito	 pessoas,	 sendo	 onze	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Fernando	

Oliveira	Ferreira,	Jaime	Julieti,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Mauro	Célio	Mora,	Nelcivânia	

Gomes	 de	 Freita	 Ferracini,	 Renato	 de	 Bianchi,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Wagner	 Dauberto	

Mastelaro,	Wellinton	 Luis	Wolber,	 e	 sete	 visitantes:	 Sérgio	 Luiz	 Ferreira	 Lima,	 Gabriel	 Henrique	

Campos	 Sinhorini,	 filho	 do	 companheiro	 Eduardo,	Ricardo	 Trigo,	Companheiro	 do	 Rotary	 Club	 de	

Birigui,	Margot	Chevalereau,	nossa	 intercambiária	 francesa	dois	mil	e	quinze/dois	mil	e	dezessete,	

Fernanda	 Garcia,	 Juliana	 Garcia	 e	 Rosimeire	 Catarin	 Garcia,	 nossa	 intercambiária	 dois	 mil	 e	

dezesseis/dois	mil	e	dezessete,	sua	irmã	e	sua	mãe	respectivamente.	A	mesa	diretora	foi	composta	

por	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	presidente	do	Rotary	Club	de	Birigui	–	Cidade	Pérola,	Carlos	

Eduardo	Sinhorini,	secretário	e	o	vice-presidente	Robson	Augusto	Cottarelli.	Na	ausência	do	diretor	

de	protocolo	e	segundo	diretor	de	protocolo,	o	companheiro	Eglison	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	Eglison,	como	protocolo	“ad	hoc”,	saudou	todos	os	presentes,	anunciando	

em	seguida	à	pauta	da	reunião	do	dia.	A	mensagem	do	dia	foi	lida	pelo	companheiro	Eglison:	“Tenha	

coragem	de	 seguir	 o	que	 seu	 coração	e	 sua	 intuição	dizem.	 Eles	 já	 sabem	o	que	 você	 realmente	

deseja.	Todo	 resto	é	 secundário.”	 (Steve	 Jobs).	Pelo	Turno	da	Secretaria,	o	companheiro	Eduardo	

leu	o	convite	recebido	pelo	Rotary	Club	Ponta	Porã	/	Pedro	Juan	Caballero	–	Guarani,	para	festiva	de	

entrega	de	Diploma	do	Rotary	internacional,	onde	será	oferecido	um	jantar	dançante	no	dia	vinte	de	



fevereiro	às	vinte	horas	no	salão	de	festas	do	Clube	Social	de	Amambaí.	O	valor	da	adesão	será	de	

cento	 e	 vinte	 reais.	 O	 companheiro	 Eduardo	 informou	 que	 no	 final	 da	 reunião	 será	 entregue	 os	

manuais	 para	 os	 diretores	 e	 diretoras	 da	 próxima	 gestão	 e	 as	 revistas	Rotary	 Brasil.	Não	 tivemos	

Turno	 da	 Tesouraria.	 Pelo	 Turno	 do	 Companheirismo	 o	 companheiro	Welinton	 informou	 que	 as	

datas	comemorativas	da	semana	são:	

Dia	10	–	Dia	do	Atleta	Profissional;	

Dia	13	–	Dia	Mundial	do	Rádio;	
	
Dia	14	–	Dia	da	Amizade;	
	
Dia	15	–	Dia	Mundial	da	luta	contra	o	Câncer	Infantil;	
	
Dia	16	–	Aniversário	de	Pedro	Melo	Mastelaro	(Filho	do	companheiro	Wagner)	e	dia	do	Repórter.	
	

Pelo	Turno	da	Instrução	Rotária,	na	ausência	do	companheiro	Vinícius	o	presidente	Marcos	assumiu	

o	turno	e	falou	sobre	uma	mensagem	do	governador	e	do	presidente	do	RI,	que	janeiro	é	o	mês	dos	

serviços	profissionais.	Lendo	o	estatuto	do	RI	temos	que	fazer	uma	revisão,	pois	tem	um	percentual	

por	 profissão	 para	 que	 você	 tenha	 no	 seu	 clube	 líderes	 de	 cada	 área.	 Nos	 eventos	 a	 pessoa	

responsável	 faz	 o	 papel	 junto	 com	a	 cadeia	 do	 setor,	 e	 assim	em	outras	 áreas.	O	Rotary	 preserva	

essas	características,	nós	precisamos	ver	as	profissões	que	não	 temos	para	correr	atrás.	No	Rotary	

Grill	 se	não	 fosse	à	boa	vontade	do	Dr.	Marcelo	Serra	para	prestar	 serviço	médico	no	evento,	não	

teríamos.	Pelo	 Turno	 das	 Comissões	 e	 Serviços,	 o	 presidente	Marcos	 disse	 que	 os	 companheiros	

Marcelo,	 Vinícius	 e	 Fabiano,	 ficaram	 de	 fazer	 uma	 reunião	 com	 o	 Fabinho	 para	 rever	 o	 custo	 do	

evento	Comida	de	Boteco,	mas	nenhum	dos	três	companheiros	vieram	na	reunião	de	hoje,	embora	o	

companheiro	Marcelo	ligou	para	ele	hoje	de	manhã	e	disse	que	acha	difícil	a	redução	em	virtude	de	

ter	 que	 alugar	 a	 tenda.	O	 presidente	Marcos	 disse	 que	 independente	 disso	 eles	 devem	 fazer	 essa	

reunião,	e	o	companheiro	Marcelo	disse	que	irão.	Alguns	companheiros	teceram	comentários	sobre	

a	capacidade	do	ambiente,	local	para	os	músicos	entre	outras,	esses	detalhes	deverão	ser	sanados	na	

visita	ao	 local	pelo	grupo	já	definido.	Ficou	definido	para	os	companheiros	fecharem	os	patrocínios	

até	o	dia	vinte	e	quatro.	O	presidente	Marcos	perguntou	como	está	o	projeto	do	Instituto	Federal,	e	

o	companheiro	Welinton	disse	que	está	aguardando	o	Rotary	Club	de	Birigui	definir	se	vão	participar	

do	 projeto,	 o	 presidente	 Marcos	 disse	 que	 vai	 resolver	 essa	 questão.	 A	 companheira	 Nelcivânia	

perguntou	se	será	divulgado	o	nome	dos	patrocinadores	no	evento,	o	presidente	Marcos	disse	que	

precisa	ver	com	o	Fabinho	se	poderá	ser	colocada	às	 logos	no	telão.	Nesse	momento	o	presidente	

Marcos	passou	a	presidência	para	o	companheiro	Robson	para	iniciar	a	posse	do	indicado	Sérgio.	O	



companheiro	 Eglison	 fez	 a	 leitura	 do	 currículo	 do	 indicado,	 logo	 após	 o	 vice-presidente	 Robson	

convidou	o	presidente	Marcos	para	que	dê	posse	ao	 indicado	Sérgio.	O	agora	 companheiro	Sérgio	

disse	a	 todos	que	 tem	muita	satisfação	em	retornar	ao	clube	por	convite	do	companheiro	Sarkis	e	

que	teve	um	ano	muito	conturbado,	perdeu	sua	mãe,	perdeu	seu	avô	e	desligou	o	tendão	de	Aquiles.	

Disse	também	que	sentiu	muita	falta	de	todos	aqui	dentro	e	lá	fora.	Como	as	faltas	não	estão	sendo	

muito	 cobradas,	 eu	 tenho	 como	 participar,	 mesmo	 que	 seja	 pelo	 WhatsApp,	 podendo	 ajudar	 a	

resolver	os	problemas.	O	companheiro	Robson	devolve	a	presidência	para	o	presidente	Marcos.	Pelo	

Turno	dos	Inscritos	a	Fernanda,	nossa	intercambiária	dois	mil	e	dezesseis/dois	mil	e	dezessete,	disse	

aos	companheiros	que	recebeu	uma	ligação	do	Spendler	dizendo	que	ele	conseguiu	a	sua	vaga	para	a	

França,	que	era	seu	sonho.	Esbanjando	felicidade,	ela	agradeceu	ao	clube,	aos	companheiros	Robson,	

Wagner	e	Marcos,	ao	Pedro	Mastelaro	e	ao	Pedro	Henrique	Sinhorini	pelas	orientações.	Pelo	Turno	

do	 Momento	 Feliz,	 o	 presidente	 Marcos	 fez	 a	 doação	 e	 disse	 que	 está	 feliz	 pelo	 retorno	 do	

companheiro	Sérgio,	embora	ele	nunca	tenha	saído,	sempre	ajudando	e	na	verdade	a	presença	não	é	

o	mais	 importante	e	 sim	o	 comprometimento.	O	 companheiro	Renato	 fez	 a	doação	por	estar	 feliz	

pela	 sua	posse,	por	 ser	 sua	primeira	 reunião	como	 rotariano,	pela	posse	do	companheiro	Sérgio	e	

pelo	seu	aniversário.	Pelo	Turno	da	Presidência	o	presidente	Marcos	disse	que	não	tem	muito	que	

falar,	 tudo	 está	 caminhando	 bem.	 Apenas	 as	 metas	 da	 menção	 presidencial	 que	 firmou	 com	 o	

governador	talvez	não	serão	fechadas,	porque	não	temos	um	Rotaract,	Interact	e	não	patrocinamos	

nenhum	RYLA,	quem	sabe	nas	próximas	gestões	podemos	trabalhar	para	cumprir	essas	metas.	Seria	

legal	estarmos	no	RI	como	um	clube	que	cumpriu	as	metas.	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	


