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

fevereiro	 de	 dois	 mil	 e	 dezesseis	 (17/02/2016),	 às	 vinte	 horas	 e	 trinta	 minutos,	 na	 sede	 do	

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

vinte	e	três	pessoas,	sendo	quinze	companheiros:	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Eglison	Frigério,	Fabiano	

Alves	 de	 Lima,	 Fernando	 Oliveira	 Ferreira,	 Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	

Fernandes,	 Mauro	 Célio	 Mora,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	 Ferracini,	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	

Renato	de	Bianchi,	Robson	Augusto	Cottarelli,	Sérgio	Luiz	Ferreira	Lima,	Vinícius	Andreotti,	Wagner	

Dauberto	 Mastelaro,	 Wellinton	 Luis	 Wolber,	 e	 oito	 visitantes:	 Cristiane	 Nomerowsky	 Cottarelli,	

esposa	 do	 companheiro	 Robson,	 José	 Carlos	 Salgado	 e	 Gilmar	 Treco	 Cavaca,	 Companheiros	 do	

Rotary	 Club	 de	 Birigui	 XIX	 de	 Abril,	 Tim	Ussui,	 Sócio	 honorário	 do	 nosso	 clube,	Camille	 Catarin	 e	

Pedro	Jorge	Catarin,	esposa	e	filho	do	companheiro	Ricardo	respectivamente,	Margot	Chevalereau,	

nossa	 intercambiária	 francesa	dois	mil	e	quinze/dois	mil	e	dezesseis,	 João	Pedro	Ferracini,	 filho	da	

companheira	 Nelcivânia.	 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	 José	 Carlos	 Salgado,	 ex-presidente	 do	 Rotary	 Club	 de	 Birigui	 XIX	 de	 Abril.	 O	

companheiro	 Fabiano	 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	 saudou	

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

pelo	companheiro	Eglison:	“O	início	da	sabedoria	é	a	admissão	da	própria	ignorância.	Todo	o	meu	

saber	 consistem	 em	 saber	 que	 nada	 sei“	 (Sócrates).	 Pelo	 Turno	 da	 Secretaria,	 o	 companheiro	

Eduardo	 leu	 o	 convite	 recebido	 do	 SENAI	 através	 do	 companheiro	 Welinton,	 da	 5ª.	 Mostra	 de	



Estilismo	de	Calçados,	no	Auditório	do	SENAI	no	dia	vinte	e	 três	de	 fevereiro	às	dezenove	horas	e	

trinta	minutos.	O	companheiro	Eduardo	entregou	uma	planilha	com	os	dados	dos	companheiros	para	

que	todos	confiram	e	atualizem	seus	dados.	Pelo	Turno	da	Tesouraria,	o	companheiro	Wagner	disse	

que	 todos	 os	 compromissos	 de	 fevereiro	 do	 clube	 foram	 quitados	 e	 está	 disponível	 para	 receber	

mensalidades.	Pelo	Turno	do	Companheirismo	o	companheiro	Welinton	informou	que	o	enfoque	do	

mês	de	 fevereiro	é	Paz,	Prevenção	e	Resolução	de	Conflitos.	E	as	datas	comemorativas	da	semana	

são:	

Dia	18	–	Dia	nacional	de	combate	ao	alcoolismo;	

Dia	19	–	Dia	do	esportista	e	aniversário	da	Sra.	Dulcelina	(mãe	do	companheiro	Jaime);	
	
Dia	20	–	Aniversário	do	Sr.	Manoel	(pai	do	companheiro	Fernando)	e	dia	Mundial	da	Justiça	Social;	
	
Dia	22	–	Dia	do	auxiliar	de	serviços	gerais;	
	
Dia	23	–	Dia	do	Rotariano.	
	

Pelo	Turno	da	Instrução	Rotária,	o	companheiro	Vinícius	leu	sobre	dois	assuntos:	Prêmios	do	Rotary	

e	Calendário	Rotário,	que	está	anexo	nesta	ata.	Pelo	Turno	das	Comissões	e	Serviços,	o	presidente	

Marcos	perguntou	para	o	Marcelo	se	ele	tem	alguma	coisa	para	falar	sobre	o	evento,	ele	disse	que	já	

disse	 tudo	pelo	WhatsApp	e	 reforçou	que	crianças	até	sete	anos	não	pagam.	O	presidente	Marcos	

disse	que	tem	a	preocupação	de	vender	duzentos	convites,	e	caso	forem	em	torno	de	trinta	crianças,	

não	vai	caber.	Nesse	momento	 foram	feitos	vários	comentários	com	relação	à	quantidade	 ideal	de	

convites	a	serem	vendidos.	O	companheiro	Sérgio	comentou	de	se	colocar	uma	cama	elástica	para	as	

crianças,	mas	não	há	espaço	para	o	brinquedo.	O	presidente	Marcos	acha	que	devemos	tirar	a	parte	

de	fora,	caso	aperte	nós	iremos	para	fora.	O	companheiro	Vinícius	acha	que	não	deveríamos	reduzir	

drasticamente,	de	repente	em	torno	de	cento	e	setenta	convites.	O	companheiro	Renato	comentou	

sobre	a	questão	de	reduzir	o	convite	e	aumentar	os	patrocinadores	para	compensar.	O	companheiro	

Welinton	 comentou	 que	 se	 é	 um	 evento	 para	 se	 tornar	 tradição	 é	 melhor	 visar	 o	 conforto.	 O	

presidente	Marcos	pediu	para	 levantar	a	mão	quem	acha	que	devemos	 fazer	duzentos	 convites,	 e	

ficar	 como	 está	 quem	 acha	 que	 devemos	 fazer	 cento	 e	 cinquenta	 convites.	 A	maioria	 optou	 pela	

quantidade	de	cento	e	cinquenta	convites,	com	o	compromisso	de	nós	ficarmos	do	lado	de	fora	caso	

necessário.	Na	sequência	foi	discutido	o	valor	dos	convites,	quarenta	reais,	bebidas	a	parte	com	dez	

por	 cento	 de	 taxa	 de	 serviços.	 O	 presidente	 Marcos	 usou	 o	 mesmo	 critério,	 pediu	 para	 quem	

concorda	com	o	convite	a	quarenta	 reais	 fique	como	está	e	quem	não	concorda	 levante	a	mão.	A	

maioria	 optou	 pelo	 valor	 de	 quarenta	 reais.	 O	 presidente	 Marcos	 perguntou	 ao	 companheiro	



Marcelo	se	vamos	conseguir	os	convites	na	Artemídia	gratuitamente,	e	ele	respondeu	que	acha	que	

sim.	O	presidente	Marcos	disse	que	vamos	ter	que	trabalhar	no	evento.	O	companheiro	Ricardo	disse	

que	devíamos	divulgar	o	evento	nas	mídias,	fazer	uma	entrevista,	etc...	O	companheiro	Marcelo	vai	

falar	 com	 o	 Fabinho	 para	 ver	 se	 ele	 libera	 o	 grupo	 de	 samba	 do	 custo	 do	 evento.	 O	 presidente	

Marcos	pediu	para	o	companheiro	Marcelo	designar	alguém	para	controlar	a	saída	de	bebida	para	o	

grupo	de	samba.	O	companheiro	Sérgio	acha	que	devemos	limitar	o	consumo	de	bebida	da	banda.	O	

companheiro	 Eglison	 perguntou	 se	mantém	os	 cento	 e	 cinquenta	 com	os	músicos,	 foi	 respondido	

que	sim	pelo	presidente	Marcos.	No	convite	constará	o	cardápio,	endereço	e	crianças	até	sete	anos	

não	 pagam.	 O	 companheiro	 Sérgio	 disse	 que	 se	 poderíamos	 nos	 revezar	 para	 olhar	 os	 carros	

estacionados,	 o	 presidente	 Marcos	 disse	 para	 a	 comissão	 resolver.	 Pelo	 Turno	 dos	 Inscritos	 o	

companheiro	Tim	Ussui	disse	que	não	tinha	vindo	ao	clube	ainda	esse	ano.	Agradeceu	ao	presidente	

Marcos	e	o	secretário	Eduardo	e	disse	que	o	companheiro	Salgado	é	um	“palpiteiro”	e	nem	faz	parte	

deste	clube.	O	companheiro	Tim	disse	que	a	Dona	Nilce	vai	fazer	uma	cirurgia	de	bexiga,	que	esteve	

ontem	no	XIX	de	Abril	com	os	companheiros	Salgado	e	Gilmar.	Disse	também	que	a	missa	do	saudoso	

Marcelo	 seu	 filho	 será	 no	 dia	 vinte	 e	 oito	 de	 fevereiro	 às	 dezenove	 horas	 e	 trinta	 minutos	 em	

Araçatuba,	ele	morreu	a	vinte	e	oito	anos	e	tinha	vinte	e	dois	anos,	portanto	ele	teria	hoje	cinquenta	

anos.	Comentou	também	que	em	breve	iniciarão	a	construção	da	sede	do	Rotary	Club	XIX	de	Abril,	e	

todos	vão	ajudar.	Disse	que	ele	é	do	Alvorada	e	convidou	todos	para	irem	ao	clube	no	Plaza	Hotel	às	

sete	 horas	 da	manhã.	 Pediu	 preces	 para	 a	 Dona	 Nilce	 que	 está	 se	 preparando	 para	 a	 cirurgia.	 O	

companheiro	Tim	comentou	a	decisão	do	valor	do	convite	do	evento,	disse	que	ganhou	o	valor	de	

quarenta,	onde	até	o	companheiro	Salgado	opinou,	mas	disse	que	a	crise	existe,	não	devemos	trazer	

para	o	clube,	mas	está	com	o	presidente	Marcos,	o	secretário	Eduardo	e	a	companheira	Nelcivânia	

que	votaram	no	valor	de	trinta	e	cinco,	concluindo:	dinheiro	é	sagrado.	Disse	que	dos	dias	trinta	e	um	

de	maio	e	cinco	de	junho	estará	em	Seul	para	a	convenção	do	Rotary	Internacional.	Comentou	que	o	

presidente	Marcos	poderia	ser	govenador	assistente,	pois	está	conduzindo	muito	bem	a	presidência.	

O	companheiro	Tim	finalizou	sua	participação	dizendo	que	tem	cinquenta	e	seis	anos	de	casado	e	no	

dia	 três	de	março	completará	oitenta	e	dois	anos	de	 idade,	enxergando	e	escutando	muito	bem	e	

com	 a	 coluna	 boa.	 A	 intercambiária	Margot,	 disse	 que	 chegou	 o	momento	 de	 escolher	 o	 que	 vai	

estudar	no	futuro.	Como	as	pessoas	acham	que	o	intercâmbio	é	um	ano	perdido,	ela	precisa	provar	o	

contrário.	Para	ajudar	nesse	processo	de	seleção	para	a	Faculdade	ou	Universidade,	ela	gostaria	de	

ter	 a	 oportunidade	 de	 visitar	 empresas	 para	 conhecer	 como	 funciona	 o	 processo	 de	 criação	 de	

produtos,	design	e	até	a	produção	 final	dos	mesmos.	Pediu	autorização	para	visitar	uma	escola	de	

arquitetura	 de	 Araçatuba	 de	 amigos	 da	 família	 que	 ela	 está.	 Ela	 precisa	 reunir	 essas	 informações	

como	um	estágio	e	montar	uma	documentação	para	mandar	para	a	França.	O	companheiro	Robson	

disse:	oque	falar	para	a	Margot,	que	é	uma	intercambiária	que	tem	interesse	em	estudar,	conhecer,	



só	 o	 fato	 de	 falar	 bem	o	 Português	 já	 é	 o	 suficiente	 para	 ajudarmos	 ela	 a	 fazer	 esses	 estágios.	O	

companheiro	Salgado	convidou	a	todos	para	o	evento	“Costela	de	Chão”	que	será	no	dia	vinte	e	dois	

de	maio	no	Salão	da	Igreja	Nossa	Senhora	de	Fátima,	convites	a	quarenta	reais,	em	parceira	com	o	

VCC.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	companheiro	Tim	fez	uma	doação,	mas	não	falou	nada.	Pelo	

Turno	 da	 Presidência	o	 presidente	Marcos	 disse	 que	 esta	 contente	 com	 a	 presença	 de	 todos	 e	 é	

assim	 que	 um	 clube	 funciona,	 participando,	 discutindo	 e	 a	 maioria	 tem	 que	 decidir.	 Já	 tivemos	

situações	em	que	o	presidente	teve	opinião	não	aceita	pelo	Conselho	Diretor	e	tivemos	decisões	do	

Conselho	Diretor	que	foi	alterada	pelo	Club,	comentou	o	presidente	Marcos.	Finalizando	o	turno,	o	

presidente	 Marcos	 pediu	 para	 a	 Margot	 detalhar	 seu	 pedido	 para	 o	 companheiro	 Vinícius	 e	

agradeceu	a	visita	dos	companheiros	Tim,	Salgado	e	Gilmar	e	em	especial	ao	companheiro	Tim	pelas	

palavras.	 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	


