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

outubro	de	dois	mil	e	quinze	(07/10/2015),	às	vinte	horas	e	trinta	minutos,	na	sede	do	restaurante	

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

pessoas,	 sendo	 oito	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Fernando	 Oliveira	

Ferreira,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	 Ferracini,	 Robson	

Augusto	Cottarelli,	 Sarkis	Nakad	 Junior,	e	Wagner	Dauberto	Mastelaro,	e	 sete	 visitantes:	Margot	

Clarisse	Chevallereau,	nossa	intercambiária	francesa	dois	mil	e	quinze/dois	mil	e	dezesseis,	Elizabeth	

Campos	 Sinhorini	 e	Gabriel	 Henrique	 Campos	 Sinhorini,	esposa	 e	 filho	 do	 companheiro	 Eduardo,	

Cristiane	Nomerowisky	Cottarelli,	esposa	do	companheiro	Robson,	 Ivânia	Gaeti	Nakad,	esposa	do	

companheiro	Sarkis,	Wilson	Cézar	Flamarin	e	Luciano	Fiorin,	ambos	companheiros	do	Rotary	Club	de	

Birigui.	O	companheiro	Fernando	Oliveira	Ferreira	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	

Fernando	Oliveira	Ferreira	saudou	todos	os	presentes,	anunciando	em	seguida	à	pauta	da	reunião	

do	dia.	A	mensagem	do	dia	foi	lida	pelo	companheiro	Eglison:	“Perguntaram	ao	Dalai	Lama	o	que	o	

surpreendia	na	Humanidade	e	ele	respondeu:	Os	homens,	disse	ele,	porque	perdem	a	saúde	para	

juntar	dinheiro,	depois	perdem	dinheiro	para	recuperar	a	saúde	e	por	pensarem	ansiosamente	no	

futuro,	esquecem-se	do	presente,	de	 tal	 forma	que	acabam	por	não	viver	nem	o	presente	nem	o	

futuro.	Vivem	como	se	nunca	fossem	morrer	e	morrem	como	se	nunca	tivesse	vivido”.	Pelo	Turno	

da	Secretaria,	o	companheiro	Eduardo	informou	aos	presentes	que	o	clube	recebeu	sete	convites	da	

Câmara	Municipal	para	participar	de	homenagens,	monções,	e	outros	eventos,	mas	em	virtude	da	

greve	dos	 correios	 todos	 chegaram	atrasados	e	não	 foi	possível	 a	nossa	participação.	Não	 tivemos	



Turno	da	Tesouraria	e	Turno	da	Instrução	Rotária.	Pelo	Turno	do	Companheirismo,	o	companheiro	

Eglison	informou	as	datas	comemorativas,	sendo:		

Dia	07	–	Dia	do	Compositor;	

Dia	09	–	Dia	do	Açougueiro;	

Dia	10	–	Dia	Mundial	do	Lions	Clube;	

Dia	11	–	Dia	do	Deficiente	Físico;	

Dia	12	–	Dia	de	N.	S.	Aparecida	e	Dia	das	Crianças;	

Dia	13	–	Dia	do	Fisioterapeuta	e	aniversário	de	casamento	do	companheiro	Ricardo.	

	
Pelo	 Turno	 das	 Comissões	 e	 Serviços,	 O	 presidente	Marcos	 enviou	 um	 e-mail	 para	 todos	 com	 o	

balanço	final	do	Rotary	Grill,	o	saldo	para	repassar	ao	VCC	é	de	R$	7.088,77	e	o	valor	final	total	de	R$	

25.431,00,	 pediu	 para	 todos	 analisarem	 o	 balanço	 e	 qualquer	 dúvida	 nos	 informar.	 O	 presidente	

Marcos	 pediu	 para	 os	 companheiros	 que	 ainda	 não	 acertaram	 os	 convites	 e	 patrocínios,	 fazer	 o	

quanto	antes.	 Foi	discutido	no	Conselho	Diretor	 como	aumentar	o	quadro	associativo,	e	umas	das	

maneiras	 discutidas	 foi	 a	 de	 convidar	 um	 casal	 de	 amigos	 para	 conhecer	 o	 clube	 e	 a	 dinâmica	 do	

Rotary.	 O	 jantar	 ficará	 a	 cargo	 do	 clube	 e	 o	 companheiro	 deverá	 avisar	 antes	 de	 levar	 o	 casal	 de	

amigos.	O	presidente	marcos	passou	aos	companheiros	a	 ideia	do	companheiro	 Jaime	de	fazer	um	

evento,	não	precisa	ser	do	porte	do	Rotary	Grill,	destinando	a	renda	para	a	Fundação	Rotária	para	

ver	 se	 a	 gente	 consegue	 fazer	 um	 Paul	 Harris,	 que	 será	 um	 pré-requisito	 para	 participarmos	 dos	

projetos	distritais.	O	presidente	Marcos	vai	nomear	os	companheiros	Mauro	e	Fabiano	para	“juntar”	

as	ideias	e	organizar	esse	evento.	O	companheiro	Wagner	deu	a	ideia	de	fazermos	um	carnaval	Flash	

Back	 sem	 funk	 e	 sem	 sertanejo.	 O	 presidente	 Marcos	 perguntou	 para	 a	 companheira	 Nelcivânia	

sobre	a	Casa	Santa	Tereza,	se	ela	entrou	em	contato,	ela	respondeu	que	tentou,	mas	não	conseguiu.	

O	 presidente	 Marcos	 então	 perguntou	 aos	 companheiros:	 Assim	 que	 a	 companheira	 Nelcivânia	

conseguir	contato	nós	vamos	atender	com	os	pães	e	refrigerantes	ou	não?	O	companheiro	Wagner	

perguntou	 quantas	 crianças	 são	 assistidas,	 mas	 não	 temos	 essa	 informação.	 A	 companheira	

Nelcivânia	disse	que	precisaria	ir	lá	pessoalmente,	mas	não	fica	aberta	o	dia	todo,	precisa	ligar	para	

agendar,	e	diante	das	incertezas	e	dificuldades	de	contato	ficou	decidido	pelo	clube	que	como	está	

muito	 em	 cima	 ficará	 para	 uma	 próxima	 oportunidade.	 Sobre	 a	 homenagem	 ao	 profissional,	 o	

presidente	Marcos	pediu	para	os	 companheiros	 trazerem	sugestões	para	discutirmos	e	decidirmos	

na	próxima	reunião.	O	companheiro	Wagner	indicou	o	pai	do	companheiro	Fernando,	que	a	mais	de	

quarenta	 anos	 vende	 queijos.	 Finalizando	 o	Turno	 das	 Comissões	 e	 Serviços	o	 presidente	Marcos	

pediu	 licença	 para	 os	 companheiros	 do	 Rotary	 Club	 de	 Birigui	 e	 pediu	 sigilo	 absoluto	 para	



homenagearmos	 o	 companheiro	 João	 Paulo	 Sanches	 como	 sócio	 honorário	 do	 clube,	 indicação	

aceita	 por	 aclamação.	 O	 companheiro	 Sarkis	 ficará	 responsável	 para	 organizar	 e	 avisar	 o	 dia	 da	

homenagem.	Não	tivemos	Turno	dos	Inscritos.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	companheiro	Sarkis	

disse	 estar	 feliz	 por	 todo	 mundo	 estar	 bem,	 sem	 problemas,	 pelo	 Pedro	 Henrique,	 filho	 do	

companheiro	Eduardo	que	está	bem	nos	Estados	Unidos,	pela	Margot,	nossa	intercambiária	francesa	

que	está	de	casa	nova	e	pelo	Palmeiras	que	é	um	grande	time	e	que	praticou	a	caridade	deixando	o	

adversário	 ganhar	 de	 cinco	 a	 um.	 Pelo	Turno	 da	 presidência,	o	 presidente	Marcos	 pediu	 de	 novo	

para	trazerem	os	documentos	do	clube	para	que	ele	possa	guardar	no	armário	do	clube	e	também	

perguntou	se	alguém	pegou	o	painel	no	salão	da	Fátima,	dos	presentes	ninguém	havia	pegado,	então	

pediu	 para	 solicitar	 ao	Mauro	 pelo	WhatsApp.	No	 dia	 vinte	 e	 três	 de	 outubro	 comemora-se	 o	 dia	

Mundial	 de	 combate	 a	 Poliomielite,	 o	 presidente	 Marcos	 pedirá	 ao	 companheiro	 Marcelo	 que	

coloque	no	site	do	clube	algo	sobre	isso,	e	também	sobre	o	livro	do	Robson	pedirá	para	colocar	o	site	

onde	 comprar.	 Sobre	o	Seminário	em	Valparaíso	no	dia	oito	de	novembro,	o	presidente	disse	que	

além	 dos	 responsáveis	 pelo	 DQA,	 ABTRF,	 Fundação	 Rotária	 e	 Instrução	 Rotária,	 os	 outros	

companheiros	 e	 os	 mais	 novos	 também	 deveriam	 participar	 para	 conhecerem	 melhor	 sobre	 o	

Rotary.	Finalizando	o	turno	da	presidência,	o	presidente	Marcos	disse	que	vai	ver	o	caixa	para	ver	se	

elimina	 as	 pendências	 com	o	 Solar,	 já	 foi	 entregue	 os	 toldos	 e	 a	 caixa	 de	 som,	 e	 parece	 que	 eles	

querem	um	notebook.	Na	próxima	reunião	será	passado	o	que	falta	para	terminar,	uma	vez	que	foi	

combinado	 até	 o	mês	 de	 novembro.	 O	 presidente	Marcos	 para	 finalizar	 a	 reunião	 agradeceu	 aos	

visitantes,	e	por	fim	agradeceu	a	presença	de	todos	os	companheiros,	e	por	não	haver	nada	mais	a	

tratar,	 encerrou	 a	 reunião	 as	 vinte	 e	 uma	 horas	 e	 dezesseis	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	


