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Reunião	do	Conselho	Diretor	do	Rotary	Club	de	Birigui	 -	Cidade	Pérola,	 realizada	aos	 três	dias	do	

mês	de	outubro	de	dois	mil	e	quinze,	 (03/10/2015),	às	dezoito	horas,	na	sede	do	 restaurante	Vó	

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

companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Fabiano	 Alves	 de	 Lima,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	

Fernandes,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Sarkis	 Nakad	 Junior,	 Wagner	 Dauberto	 Mastelaro,	 e	

Vinicius	 Andreotti.	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	à	saudação	à	bandeira	nacional,	e	demais	hasteada.	Pelo	protocolo,	o	companheiro	Fabiano	

saudou	todos	os	presentes,	anunciando	a	pauta	da	reunião:	1)	Formação	do	P.L.C.;	2)	Candidato	a	

Presidente	 2017/2018;	 3)	 Famílias	 Anfitriãs;	 4)	 Livro	 do	 Robson;	 5)	 Aumento	 do	 quadro	

associativo(DQA);	4)	Convite	a	empresários(ABTRF);	e	5)	Aprovação	sócio	honorário.	Em	seguida,	

o	Presidente	Marcos	agradeceu	a	presença	de	todos	e	iniciou	a	reunião.	Pela	sequência	da	pauta,	o	

presidente	Marcos	pediu	para	o	companheiro	Eduardo	lhe	passar	a	relação	com	os	nomes	do	P.L.C.	

Sobre	o	novo	presidente	2017/2018,	o	presidente	Marcos	vai	conversar	com	a	pessoa	para	ver	se	

ela	 aceita	 o	 convite,	 caso	 contrário	 abrirá	 para	 votação	 dos	 companheiros.	O	 presidente	Marcos	

esclareceu	uma	dúvida	com	relação	às	famílias	anfitriãs	que	temos,	e	definiu	da	seguinte	forma:	

	

ANO	 	 FAMÍLIAS	 	 	 	 INBOUNDS	 OUTBOUNDS	 	

2013/2014	 Wagner	/	Wagner	/	Eduardo	 	 Jeff	 	 Pedro	Mastelaro	

2014/2015	 Eduardo	/	Wagner	/	Rose	 	 Júlia	 	 Ângelo	Mastelaro	



2015/2016	 Wagner	e	Nelcivânia/Rose/Eduardo	 Margot		 Pedro	Henrique.	

2016/2017	 Wagner	/	Rose	/	Nelcivânia	 	 ?	 	 Fernanda	Garcia	Catarin.	

2017/2018	 Wagner	/	Nelcivânia	/	?????	 	 ?	 	 João	Pedro(Todynho).	

	

O	outro	intercambiário	que	irá	junto	com	o	João	Pedro,	irá	pelo	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	Abril,	

e	de	acordo	com	as	explanações	do	Companheiro	Wagner	a	 responsabilidade	de	hospedar	quem	

vier	 será	 do	 Rotary	 Club	 de	 Birigui	 XIX	 de	 Abril.	 O	 presidente	 Marcos	 apresentou	 para	 o	

companheiro	 Robson,	 as	 alterações	 que	 pedirá	 para	 o	 companheiro	 Marcelo	 fazer	 no	 site	 com	

relação	à	apresentação	do	livro,	constatou	que	ainda	falta	colocar	o	site	para	comprar	o	livro	ou	o	

link	para	direcionar	para	a	página	do	Robson	ou	no	fale	conosco.	Todos	os	presentes	concordaram	

com	as	 inclusões	e/ou	alterações.	O	companheiro	Robson	disse	que	não	sabe	se	o	 link	está	ativo	

ainda	 porque	 não	 teve	 venda.	 Sobre	 os	 vinte	 associados	 que	 o	 governador	 disse	 que	 devemos	

atingir	 em	 breve,	 o	 companheiro	 Vinícius	 comentou	 sobre	 os	 anos	 anteriores	 que	 aumentou	 o	

clube,	mais	com	o	passar	dos	meses	diminuía,	daí	o	cuidado	que	temos	que	ter	com	relação	a	perfil.	

O	 companheiro	Wagner	 falou	 sobre	 o	 Jeferson	 do	 sistema	 S,	 todos	 concordaram	 em	 convidá-lo	

para	 uma	 reunião.	 O	 companheiro	 Sarkis	 acha	 que	 deveríamos	 chamar	mais	mulheres	 para	 não	

corrermos	o	 risco	da	companheira	Nelcivânia	 se	desmotivar.	O	presidente	Marcos	deu	a	 ideia	de	

cada	companheiro	trazer	um	convidado	para	conhecer	a	reunião,	avisando	com	antecedência	para	

nos	 programarmos.	 O	 presidente	 Marcos	 disse	 que	 o	 mês	 de	 novembro	 é	 o	 mês	 da	 Fundação	

Rotária,	portanto	a	cada	dois	meses	convidar	um	empresário	para	a	reunião	e	o	companheiro	Sarkis	

fazer	 uma	 palestra	 sobre	 a	 ABTRF.	 Após	 vários	 comentários	 pelos	 presentes,	 esclarecimentos	 de	

dúvidas	e	discussões	sobre	a	atual	situação	do	país	ficou	decidido	que	ficará	para	o	próximo	ano	o	

convite	 a	 empresários	 visando	 à	 venda	 de	 empresa	 cidadã.	 O	 presidente	Marcos	 disse	 que	 está	

participando	de	um	grupo	de	presidentes	e	eles	estão	batendo	muito	na	classificação,	eles	pedem	

para	diversificarem	as	profissões.	O	companheiro	Wagner	disse	que	vai	convidar	o	Dr.	 Igor	que	é	

médico	 infectologista	 para	 fazer	 uma	 palestra.	 O	 companheiro	 Sarkis	 deu	 a	 ideia	 de	 transferir	 a	

reunião	da	próxima	quarta-feira	para	o	SENAI,	porque	terá	um	evento	de	empresários	e	 finalizou	

falando	sobre	a	sua	indicação	do	Sr.	João	Paulo	Sanches	como	sócio	honorário	do	clube	e	todos	os	

presentes	 aprovaram	 prontamente.	 O	 companheiro	 Wagner	 explanou	 sobre	 a	 necessidade	 de	

adquirir	 um	púlpito	 para	 o	 restaurante	 e	 deu	 a	 ideia	 de	 dividir	 com	o	 clube,	 para	 que	possa	 ser	

usado	 também	 nas	 reuniões,	 comentamos	 que	 em	 reuniões	 anteriores	 o	 companheiro	 Fabiano	

ficou	de	cotar	em	Penápolis.	Como	não	foi	cotado	ainda,	o	companheiro	Robson	disse	que	poderá	



se	 encarregar	 disso.	 O	 presidente	 Marcos	 para	 finalizar	 agradeceu	 a	 presença	 de	 todos	 os	

companheiros,	 por	 não	haver	 nada	mais	 a	 tratar,	 encerrou	 a	 reunião	 às	 dezenove	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	Antonio	Benatte	Fernandes	 	 Carlos	Eduardo	Sinhorini	
Presidente	 														 	 																 Secretário	


