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

de	 dois	mil	 e	 dezesseis	 (13/04/2016),	 às	 vinte	 horas	 e	 trinta	minutos,	 na	 sede	 do	 restaurante	 Vó	

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

companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Jaime	 Julieti,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	

Fernandes,	 Mauro	 Célio	 Mora,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Sérgio	 Luiz	 Ferreira	 Lima	 e	 Wagner	

Dauberto	 Mastelaro.	 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	 Sérgio	 Luiz	 Ferreira	 de	 Lima.	 O	 companheiro	 Robson,	 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	Robson	saudou	todos	os	presentes,	anunciando	em	seguida	

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

grandiosos	 sempre	 encontram	 oposição	 violenta	 de	 mentes	 medíocres.”	 (Albert	 Einstein).	 Pelo	

Turno	 da	 Secretaria,	 o	 companheiro	 Eduardo	 falou	 sobre	 o	 treinamento	 em	Mirandópolis	 no	 dia	

dezessete	 de	 abril,	 e	 os	 confirmados	 até	 o	 momento	 da	 reunião	 são	 os	 companheiros	 Eduardo,	

Eglison,	Marcos	e	o	Welinton,	o	companheiro	Wagner	ficou	de	confirmar	no	dia	seguinte,	quanto	aos	

ausentes	o	companheiro	Eduardo	fará	contato.	Não	tivemos	o	Turno	da	Tesouraria.	Pelo	Turno	do	

Companheirismo	o	companheiro	Welinton	estava	ausente	e	o	companheiro	Eglison	informou	que	as	

datas	comemorativas	da	semana	são:	

Dia	13	–	Dia	do	Office	Boy;	

Dia	14	–	Aniversário	do	Igor	Colombo	Frigério	(filho	do	companheiro	Eglison);		



Dia	15	–	Dia	do	Desarmamento	Infantil;	

Dia	17	–	Aniversário	da	Sra.	Luzia	Verardino	Ferracini	(sogra	da	companheira	Nelcivânia);	

Dia	 18	 –	 Dia	 Nacional	 do	 Livro	 Infantil	 e	 aniversário	 do	 companheiro	 Marcos	 Antônio	 Benatte	
Fernandes;	

Dia	19	–	Dia	do	Índio	e	aniversário	da	Sra.	Milena	Zambotti	(esposa	do	companheiro	Fabiano).	

	

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

um	 artigo	 sobre	 Rotary	 e-Clubs,	 e	 comentou	 que	 o	 RI	 está	 dando	 possibilidades	 para	 participar,	

talvez	em	Birigui	não	aprovassem	um	e-Club	por	termos	três	clubes	na	cidade.	O	presidente	Marcos	

disse	que	entrou	em	uma	reunião	de	um	e-Club	de	Joinvile-SC	e	descreveu	como	funciona	a	reunião.	

O	 companheiro	Eglison	perguntou	 se	a	 reunião	é	 falada	ou	escrita,	 falada	 respondeu	o	presidente	

Marcos	e	caso	alguém	precise	de	uma	recuperação	é	preciso	se	 inscrever	antes.	O	texto	na	íntegra	

esta	anexo	nesta	ATA.	Pelo	Turno	das	Comissões	e	Serviços,	o	presidente	Marcos	falou	do	projeto	

social	da	Volks	Wagen,	falou	que	o	companheiro	Sarkis	passou	para	o	Kalil	da	ADJ,	que	ficou	muito	

interessado.	Disseram	que	eles	possuem	muitos	projetos	e	o	companheiro	Sarkis	ainda	não	deu	um	

retorno	 sobre	 qual	 projeto	 eles	 vão	 fazer.	 O	 presidente	 Marcos	 perguntou	 para	 o	 companheiro	

Robson	se	tem	que	entrar	no	site	e	ele	disse	que	sim	e	precisa	preencher	vários	itens.	O	presidente	

Marcos	disse	que	a	companheira	Nelcivânia	 ligou	para	ele	 informando	o	motivo	de	suas	ausências,	

por	 isso	 não	 vai	 coloca-la	 a	 frente	 desse	 projeto,	 na	 sequência	 perguntou	 para	 o	 companheiro	

Eduardo	 quem	 é	 o	 responsável	 por	 Comissões	 e	 Serviços	 na	 próxima	 gestão,	 eu	 disse	 que	 vai	

continuar	 a	 companheira	 Nelcivânia.	 O	 presidente	 Marcos	 perguntou	 quem	 será	 o	 segundo	

responsável,	e	eu	disse	que	também	continuaria	o	presidente	Marcos,	nesse	caso	ele	vai	cuidar	desse	

projeto.	Sobre	o	projeto	Catarata,	o	presidente	Marcos	disse	que	o	companheiro	Gedson	não	deve	

saber	 que	 ele	 é	 o	 presidente,	 pois	 ele	 perguntou	 para	 o	 companheiro	 Marcelo	 se	 o	 clube	 tem	

patrocínios	para	as	operações.	O	presidente	Marcos	respondeu	ao	companheiro	Marcelo	que	está	à	

procura.	O	presidente	Marcos	comentou	que	não	entende	porque	dois	companheiros	não	votaram	

na	enquete	e	que	soube	que	o	Rotary	Club	de	Birigui	conseguiu	vinte	e	uma	cirurgias,	ficam	faltando	

quinze.	O	presidente	Marcos	vai	aguardar	eles	convocarem	uma	reunião	para	 falar	do	projeto	e	se	

eles	 aceitarem	o	pagamento	para	o	mês	de	maio	 tudo	bem.	 Sobre	o	evento	Comida	de	Boteco,	o	

presidente	Marcos	perguntou	como	andam	as	vendas	dos	convites,	o	companheiro	Eglison	disse	que	

pela	manhã	estava	pela	metade,	conforme	dados	informados	no	nosso	site.	O	companheiro	Eglison	

comentou	que	o	Fabio	está	 fazendo	almoços	 com	dez	 reais	mais	baratos	que	o	nosso,	 se	 isso	não	

poderia	atrapalhar	nossas	vendas.	O	companheiro	Sérgio	disse	que	pelo	preço	sim,	mas	pelo	apelo	



não,	 temos	 que	 focar	 na	 causa.	 Pelo	 Turno	 dos	 Inscritos,	 o	 companheiro	 Mauro	 agradeceu	 a	

presença	 de	 todos	 na	minha	 casa	 e	 disse	 que	 está	 a	 disposição.	 Pelo	Turno	do	Momento	 Feliz,	o	

presidente	Marcos	fez	a	doação	e	disse	que	é	em	agradecimento	pela	preocupação	da	companheira	

Nelcivânia	 em	 ligar	 para	 justificar	 suas	 ausências,	 isso	 o	 deixou	 muito	 feliz.	 Pelo	 Turno	 da	

Presidência,	 o	 presidente	 Marcos	 perguntou	 sobre	 a	 data	 da	 passagem	 de	 volta	 da	 Margot	 e	

perguntou	para	o	companheiro	Wagner	se	ele	fez	a	inscrição	para	a	Conferência	Distrital,	e	ele	disse	

que	ainda	não.	O	presidente	Marcos	disse	que	teria	que	ter	sido	enviado	um	e-mail	para	o	Fabio	Poe	

até	o	dia	dez	de	abril	respondendo	seus	questionamentos.	Pediu	para	o	companheiro	Robson	fazer	a	

inscrição	da	Margot	e	responder	para	o	Fábio	Poe.	Perguntou	também	para	o	companheiro	Robson	

sobre	 a	 documentação	 da	 Dinamarquesa	 e	 ele	 disse	 que	 está	 tudo	 certo,	 e	 os	 documentos	 que	

devem	 ser	 levados	 no	 treinamento	 em	Mirandópolis,	 está	 vendo	 com	 o	 companheiro	 Vinícus.	 O	

presidente	Marcos	reforçou	a	data	da	reunião	do	Conselho	Diretor	para	o	dia	vinte	e	cinco	de	abril,	

às	dezoito	horas.	O	outdoor	do	projeto	Catarata	vai	ficar	em	quinhentos	reais	para	cada	clube,	o	que	

vai	 reduzir	 nosso	 lucro.	 Foi	 questionado	 o	 porquê	 não	 foi	 cotado	 com	 o	 companheiro	 Mauro	 os	

outdoors.	O	presidente	Marcos	agradeceu	ao	companheiro	Mauro	por	ceder	sua	casa	para	a	festiva,	

o	companheiro	Sérgio	pelo	trabalho	e	a	todos	os	companheiros.	Agradeceu	a	presença	da	Cris	e	do	

Claudemir	Brojim,	que	continue	nos	visitando	e	que	se	torne	um	companheiro.	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	 e	oito	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	


