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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Pérola,	realizada	aos	vinte	e	três	dias	do	mês	de	

março	de	dois	mil	e	dezesseis	 (23/03/2016),	às	vinte	horas	e	quarenta	e	dois	minutos,	na	 sede	do	

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

treze	pessoas,	sendo	onze	companheiros:	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Fabiano	Alves	de	Lima,	Marcelo	

Yamane	 Tanaka,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Mauro	 Célio	 Mora,	 Renato	 de	 Bianchi,	

Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Sarkis	 Nakad	 Junior,	 Vinícius	 Andreotti	 e	

Wagner	 Dauberto	 Mastelaro,	 e	 dois	 visitantes:	 Cristiane	 Nomerowsky	 Cottarelli,	 esposa	 do	

companheiro	 Robson	 e	 Gilmar	 Treco	 Cavaca,	 companheiro	 do	 Rotary	 Club	 XIX	 de	 Abril.	 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	 presidente	 dois	 mil	 e	

dezessete/dois	 mil	 e	 dezoito	 Vinícius	 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	para	saudarem	a	Bandeira	Nacional	e	a	do	Rotary.	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	Ricardo:	“Seu	sonho	será	uma	prévia	

do	que	acontecerá	na	 sua	 vida”.	 (Albert	 Stein).	Não	 tivemos	o	Turno	da	 Secretaria	e	o	 Turno	da	

Tesouraria.	 Pelo	 Turno	 do	 Companheirismo	 o	 companheiro	 Renato	 informou	 que	 as	 datas	

comemorativas	da	semana	são:	

Dia	24	–	Aniversário	de	Matheus	Polato	Benatte	Fernandes	(filho	do	presidente	Marcos);	

Dia	26	–	Dia	do	Cacau;	

Dia	27	–	Dia	do	Circo;	



Dia	28	–	Dia	do	Revisor;	
	
Dia	30	–	Dia	Mundial	da	Juventude	e	aniversário	do	companheiro	Jaime	Julieti.	
	
	

Pelo	Turno	da	 Instrução	Rotária,	o	companheiro	Vinícius	apresentou	um	vídeo	convidando	

todos	para	a	XXXIX	Conferência	Distrital	que	acontecerá	nos	dias	dez,	onze	e	doze	de	junho	

em	Paranaíba-MS.	Pelo	 Turno	das	 Comissões	 e	 Serviços,	o	presidente	Marcos	 abordou	os	

projetos	 de	 intercâmbio	 e	 Catarata.	 O	 intercâmbio	 é	 um	 braço	 do	 Rotary,	 não	 podemos	

perder,	 pois	 trocamos	 cultura,	 propiciando	 aos	 que	 vem	 a	 nossa	 cultura	 brasileira.	 É	 uma	

função	que	precisa	de	tempo	e	dedicação	e	se	ficar	com	um	grupo	pequeno	de	pessoas	vai	

sobrecarregando	 e	 “minando”.	 Nós	 precisamos	melhorar	 esse	 processo.	 Os	 companheiros	

Welinton	e	Renato	estão	com	boa	vontade.	O	companheiro	Renato	disse	que	o	companheiro	

Welinton	que	estava	ausente,	enviou	um	e-mail	cobrando	as	datas	para	execução	do	projeto.	

O	 presidente	 Marcos	 disse	 que	 ele	 falou	 que	 passarão	 as	 datas	 assim	 que	 a	 responsável	

voltar	 de	 viagem	 e	 também	 o	 presidente	 Marcos	 vai	 passar	 para	 os	 companheiros	 as	

pontuações	do	intercâmbio	para	não	acabar.	Precisamos	mandar	jovens	para	o	intercâmbio	

para	 conseguirmos	 parceiros	 lá	 fora,	 e	 os	 que	 vierem	 para	 cá	 cativa-los	 para	 que	 quando	

voltarem	 buscar	 parcerias	 para	 nós	 no	 seu	 país	 de	 origem.	 Sobre	 o	 projeto	 Catarata,	

disseram	que	 haveria	 uma	 reunião	 no	 dia	 trinta	 de	março,	mas	 ninguém	 comunicou	 nada	

ainda.	Ficaram	de	conseguir	alguns	patrocínios,	mas	até	o	momento	ninguém	conseguiu.	O	

presidente	Marcos	questionou	os	companheiros	Ricardo,	Marcelo	e	Vinícius,	que	ainda	não	

votaram	na	enquete	sobre	a	doação	de	sete	cirurgias	de	Catarata.	O	companheiro	Marcelo	

disse	 que	 não	 votou	 por	 alguns	motivos,	 pois	 disse	 que	 até	 conseguiria	 algum	 patrocínio,	

mas,	se	ele	der	a	palavra	da	homenagem	e	depois	não	acontece	vai	ficar	chato.	O	presidente	

Marcos	 pediu	 para	 ninguém	 prometer	 nada.	 O	 companheiro	 Ricardo	 disse	 que	 comentou	

com	o	Valdir	Mestriner	sobre	o	projeto	Catarata	e	ele	perguntou	se	foi	enviada	alguma	carta	

para	o	Sinbi	em	nome	dos	três	clubes,	pode	ter	um	apelo	mais	forte	e	ter	mais	condições	de	

conseguir	 ajuda	das	 empresas.	O	 companheiro	 Sarkis	 perguntou	 se	o	patrocínio	 seria	 para	

doze	 cirurgias	 para	 cada	 clube,	 e	 o	 presidente	 Marcos	 disse	 que	 não	 foi	 estipulada	

quantidade	e	sim	o	que	cada	clube	conseguir.	E	também	perguntou	até	quanto	teríamos	que	

arrumar	esse	patrocínio	para	as	cirurgias,	e	o	presidente	Marcos	respondeu	que	as	cirurgias	

serão	feitas	de	março	até	maio.	O	presidente	Marcos	passou	a	palavra	para	o	companheiro	

Vinícius,	 que	 pediu	 para	 os	 companheiros	 retirarem	 seus	 convites	 do	 evento,	 Comida	 de	

Boteco	até	o	final	da	reunião.	O	companheiro	Marcelo	disse	que	os	convites	ficaram	muito	

bons	e	que	foi	gratuito.	Sobre	o	grupo	de	samba,	são	seis	pessoas	e	o	companheiro	Marcelo	



perguntou	a	quantidade	de	bebidas	que	serão	liberadas	para	eles.	O	presidente	Marcos	acha	

que	devemos	definir	um	responsável	para	abastecer	a	banda.	Por	fim	ficou	definido	o	valor	

de	cento	e	cinquenta	reais	para	a	banda	consumir	em	bebidas.	O	resultado	desse	evento	será	

de	 cinco	 mil	 e	 cem	 reais,	 pelo	 menos	 por	 enquanto.	 O	 companheiro	 Marcelo	 disse	 que	

terminamos	o	cronograma	antecipadamente,	só	precisamos	ver	se	serão	distribuídos	brindes	

e	se	as	mesas	serão	enfeitadas.	Pelo	Turno	dos	Inscritos,	o	companheiro	Fabiano	disse	que	a	

próxima	 reunião	 será	 sua	última	participação.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	presidente	

Marcos	 fez	 a	 doação	 e	 disse	 estar	 feliz	 devido	 o	 evento	 estar	 tudo	 sobre	 controle,	 e	 pelo	

excelente	trabalho	que	todos	vêm	desempenhando.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	presidente	

Marcos	 pediu	 para	 não	 se	 esquecerem	de	 fazer	 o	 cadastro	 no	My	 Rotary	e	 informou	 que	

estamos	 com	 setenta	 por	 cento	 dos	 companheiros	 cadastrados.	 E	 também	 disse	 que	

devemos	 participar	 da	 XXXIX	 Conferência	 Distrital	 de	 Paranaíba-MS	 e	 o	 Governador	 Neco	

pediu	 para	 levar	 a	 bandeira	 de	 Birigui,	 para	 eleger	 um	 delegado	 e	 um	 casal	 amigo.	 O	

presidente	Marcos	já	escolheu	o	delegado	e	vai	passar	em	breve	para	a	pessoa	escolhida.	O	

presidente	Eldir	Paulo	Scarpim,	do	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	abril,	veio	no	final	da	reunião	

para	entregar	alguns	exemplares	da	Revista	Rotária	e	 Informativo	Rotário	a	pedido	do	GAD	

Paulo	Livramento	do	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	abril.	Para	 finalizar	o	presidente	Marcos	

disse	que	é	com	muita	 tristeza	que	perde	o	companheiro	Fabiano,	mas	sabendo	que	é	por	

uma	boa	causa	e	espero	que	arrume	novos	parceiros	por	lá.	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	 seis	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	


