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

dezembro	de	dois	mil	e	quinze	(02/12/2015),	às	vinte	horas	e	vinte	minutos,	na	sede	do	restaurante	

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

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

Lima,	 Jaime	 Julieti,	 Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Mauro	 Célio	

Mora,	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli	 e	 Wellinton	 Luis	 Wolber,	 e	 sete	

visitantes:	 Elizabeth	 Campos	 Sinhorini	 e	 Gabriel	 Henrique	 Campos	 Sinhorini,	 esposa	 e	 filho	 do	

companheiro	 Eduardo,	Elistella	Any	 Colombo	 Frigério	e	 Igor	 Colombro	 Frigério,	esposa	 e	 filho	 do	

companheiro	Églison,	Sandra	Sanches	Mora,	esposa	do	companheiro	Mauro,	Cristiane	Nomerowisky	

Cotarelli,	esposa	do	companheiro	Robson	e	Renato	de	Bianchi,	convidado	do	companheiro	Fabiano.	

A	mesa	diretora	foi	composta	por	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	presidente	do	Rotary	Club	de	

Birigui	 –	 Cidade	 Pérola,	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 secretário	 e	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 DQA	

expansão.	 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:	“Só	existe	dois	dias	no	ano	que	nada	pode	ser	feito.	Um	se	chama	

ontem	 e	 outro	 se	 chama	 amanhã,	 portanto	 hoje	 é	 o	 dia	 certo	 para	 amar,	 acreditar,	 fazer	 e	

principalmente	viver”	(Dalai	Lama).	Pelo	Turno	da	Secretaria,	o	companheiro	Eduardo	 leu	para	os	

companheiros	os	convites	recebidos	da	Câmara	Municipal	de	Birigui,	sendo:	No	dia	três	de	dezembro	

de	dois	mil	e	quinze,	às	dezenove	horas,	entrega	de	Diploma	de	CIDADÃO	BIRIGUIENSE	ao	Escritor,	

Filósofo	e	Professor,	Doutor	Daisaku	Ikeda,	como	reconhecimento	público	pelos	relevantes	serviços	



prestados	 a	 comunidade	 nacional	 e	 internacional.	 E	 no	 dia	 quatorze	 de	 dezembro	 de	 dois	 mil	 e	

quinze,	 às	 dezenove	 horas,	 o	 Poder	 Legislativo	Municipal	 homenageará	 a	 IGREJA	METODISTA	 DE	

BIRIGUI,	 em	 comemoração	 ao	 centenário	 de	 sua	 fundação,	 expressando	 o	 reconhecimento	 da	

comunidade	 pelos	 relevantes	 serviços	 prestados	 a	 comunidade	 e	 na	 mesma	 solenidade	 será	

realizada	 a	 entrega	 de	 Diploma	 de	 CIDADÃO	 BIRIGUIENSE	 ao	 PASTOR	 ANDERSON	 SALGADO	

CAMPOS,	como	reconhecimento	público	pelo	seu	brilhante	destaque	à	frente	da	Igreja	Metodista.	E	

finalizando	os	convites	no	dia	quinze	de	dezembro	de	dois	mil	e	quinze,	às	dezenove	horas,	entrega	

de	Diploma	de	HONRA	AO	MÉRITO	ao	Diretor	do	SESI,	ATALIBA	MENDONÇA	JUNIOR,	a	Diretora	da	

Escola	 SESI,	 SILVIA	 CRISTINA	 DIAS	 ROMANO,	 ao	 técnico	 da	 equipe	 BIG	 BANG	 –	 SESI,	 VALTER	

MORENO	CARVALHAL	 JÚNIOR	 e	 a	mentora	 da	 equipe	BIG	BANG	–	 SESI,	NAYARA	 LAÍS	DE	 SOUZA	

DOS	 ANJOS,	 e	MEDALHA	 DE	 HONRA	 AO	 MÉRITO	 aos	 alunos	 da	 equipe	 BIG	 BANG	 –	 SESI,	 pela	

conquista	 do	 primeiro	 lugar	 na	 categoria	 apresentação	 do	 projeto	 de	 pesquisa,	 no	 Festival	

Internacional	 de	 Robótica,	 e	 na	 mesma	 solenidade	 será	 entregue	 o	 Diploma	 de	 CIDADÃO	

BIRIGUIENSE	 ao	 PROFESSOR	 ATALIBA	 MENDONÇA	 JUNIOR,	 como	 reconhecimento	 público	 pela	

notável	gestão	a	frente	da	Direção	do	SESI.	Não	tivemos	Turno	da	Tesouraria	e	o	Turno	da	Instrução	

Rotária,	devido	às	ausências	dos	companheiros	Wagner	e	Vinícius	 respectivamente.	Pelo	Turno	do	

Companheirismo,	o	companheiro	Wellinton	informou	que	já	transcorreram	trezentos	e	trinta	e	seis	

dias	do	ano	e	as	datas	comemorativas	são:		

Dia	02	–	Dia	Nacional	das	Relações	Públicas;	
	
Dia	03	–	Dia	Internacional	do	Portador	de	Deficiência;	
	
Dia	 04	 –	 Dia	 do	 Orientador	 Educacional	 e	 aniversário	 da	 Juliana	 Barbosa	 Nakad	 (filha	 do	
companheiro	Sarkis	e	Ivana);	
	
Dia	05	–	Aniversário	do	Sr.	José	Campos	Filho	(Sogro	do	companheiro	Eduardo);	
	
Dia	08	–	Aniversário	de	Birigui	e	aniversário	de	casamento	do	companheiro	Eglison	e	Elistella.	
	

Pelo	 Turno	 das	 Comissões	 e	 Serviços,	 o	 Presidente	 Marcos	 iniciou	 o	 turno	 falando	 sobre	 nossa	

confraternização	 do	 dia	 doze	 de	 dezembro	 que	 será	 na	 casa	 do	 companheiro	Wagner.	Quanto	 ao	

sorteio	do	amigo	secreto,	o	presidente	Marcos	perguntou	se	faríamos	nessa	reunião	ou	na	próxima,	

o	 companheiro	 Jaime	 disse	 que	 para	 a	 próxima	 semana	 ficaria	 muito	 tarde	 para	 comprar	 os	

presentes.	Diante	do	exposto	foi	feito	o	sorteio,	e	para	os	companheiros	que	não	estavam	presentes	

o	convidado	Renato	tirava	o	papel,	verificava	se	não	era	a	mesma	pessoa	e	anotava	o	nome	de	quem	

pertencia	o	papel.	Foi	estipulado	o	valor	de	R$	30,00	para	o	presente,	e	todos	concordaram.	Para	o	

amigo	secreto	das	crianças	o	presidente	Marcos	deu	a	ideia	de	cada	pai	comprar	o	presente	de	seu	



filho,	por	o	nome,	e	na	hora	fazer	de	uma	forma	que	cada	criança	ganhe	o	presente	escolhido	pelo	

pai.	O	 companheiro	 Fabiano	 ficou	 encarregado	de	 contratar	 o	 chopp	 e	 ver	 quantos	 companheiros	

participarão	do	rateio.	O	companheiro	Marcelo	explanou	para	todos	sobre	o	pré-projeto	que	fez	do	

evento	Comida	de	Boteco,	seria	para	duzentas	pessoas	e	irá	falar	com	os	proprietários	da	Esquina	do	

Espeto	 e	 do	 Bar	 Barão	 para	 ver	 os	 detalhes	 de	 custos,	 cardápios,	 bebidas	 e	 outros	 detalhes	

relevantes.	O	presidente	Marcos	comentou	que	o	lucro	do	evento	teria	que	ser	a	venda	dos	convites,	

e	 não	 dos	 patrocínios.	 O	 companheiro	 Eglison	 comentou	 que	 pelos	 custos	 teríamos	 que	 arrumar	

muitos	 patrocinadores	 e	 pode	 comprometer	 para	 o	 Rotary	 Grill.	 Outro	 ponto	 comentado	 pelos	

presentes	foi	que	temos	que	ficar	atentos	nos	preços	das	bebidas	para	que	eles	não	aumentem	no	

dia	do	evento.	O	companheiro	Mauro	disse	que	o	Fabinho	dono	do	Bar	Barão	foi	homenageado	pelo	

nosso	clube,	por	isso	ele	tem	um	carinho	especial	pelo	clube.	O	presidente	Marcos	disse	também	que	

será	feito	propaganda	do	estabelecimento.	O	companheiro	Eglison	sugeriu	o	evento	para	o	horário	

do	almoço	e	todos	concordaram.	Foi	definida	uma	data	prévia	para	o	dia	nove	de	abril	de	dois	mil	e	

dezesseis.	 Outro	 ponto	 discutido	 e	 aceito	 por	 todos	 foi	 de	 nós	 mesmos	 servirmos	 as	 bebidas.	 O	

presidente	 Marcos	 disse	 que	 recebeu	 do	 Rotary	 Internacional	 um	 e-mail	 dizendo	 que	 fomos	

escolhidos	para	responder	um	questionário.	Pedem	para	ser	respondidos	por	todos	os	companheiros	

até	o	dia	dezesseis	de	dezembro.	Algumas	ele	responderá	e	outras	ele	passará	para	os	companheiros	

via	 whatzapp.	 O	 presidente	 Marcos	 perguntou	 para	 o	 companheiro	 Welinton	 sobre	 o	 Instituto	

Federal,	e	ele	disse	que	essa	semana	teve	que	viajar	a	 trabalho	e	não	conseguiu	ver.	O	presidente	

Marcos	informou	aos	companheiros	que	o	companheiro	Wagner	conversou	com	o	pai	do	candidato	

ao	Intercâmbio,	e	disse	que	ele	tem	muita	afinidade	com	o	Rotary	Clube	de	Birigui	XIX	de	Abril.	Pelo	

Turno	dos	 Inscritos,	o	 companheiro	Mauro	agradeceu	a	 todos	que	 foram	em	sua	casa	e	disse	que	

sobrou	um	pró-seco	que	ele	levará	na	casa	do	companheiro	Wagner	na	confraternização.	Pelo	Turno	

do	 Momento	 Feliz,	 o	 companheiro	 Ricardo	 fez	 a	 doação	 por	 estar	 feliz	 em	 virtude	 do	

companheirismo,	 pela	 festiva	 na	 casa	 do	 companheiro	Mauro	 e	 pelo	 dia	 de	 hoje.	 O	 companheiro	

Eglison	 também	 fez	 uma	 doação	 por	 estar	 feliz	 em	 virtude	 de	 seu	 avô,	 Francisco	 Frigério	 ter	 sido	

homenageado	pela	Câmara	Municipal	de	Birigui	com	nome	de	rua,	e	esteve	presente	na	solenidade	

representando	seu	pai	Alcides	Frigério.	Pelo	Turno	da	presidência,	o	presidente	Marcos	pediu	que	na	

próxima	reunião	trouxessem	vinte	reais	por	pessoa	para	custear	a	festiva,	após	o	rateio,	ou	pagamos	

a	diferença	ou	doamos	a	 sobra	para	o	RI.	O	presidente	Marcos	disse	aos	companheiros	que	existe	

uma	ferramenta	do	RI	que	mostra	como	navegar	no	site,	pediu	para	que	todos	assistam	ao	vídeo	que	

é	bem	instrutivo.	Finalizando	o	Turno	da	Presidência	agradeceu	a	presença	do	convidado	Renato	de	

Bianchi	 e	 espera	 que	 já	 esteja	 se	 sentindo	 um	 companheiro	 e	 na	 próxima	 reunião	 tenhamos	 uma	

surpresa.	 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	


