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

mês	de	maio	de	dois	mil	e	dezesseis,	(02/05/2016),	às	dezoito	horas	e	trinta	minutos,	na	sede	do	

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

presentes	 os	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	

Nelcivânia	 de	 Freita	 Ferracini,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli	 e	 Wagner	 Dauberto	 Mastelaro.	 O	

companheiro	Robson	protocolo	“ad	hoc”	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	protocolo,	o	companheiro	Robson	saudou	todos	

os	 presentes,	 anunciando	 em	 seguida	 à	 pauta	 da	 reunião	 do	 dia:	1)	 Intercâmbio.	 Em	 seguida,	 o	

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

Marcos	disse	que	o	companheiro	Robson	pediu	sua	“aposentadoria”	e	precisamos	fazer	um	rodízio.	

O	companheiro	Vinícius	seria	o	mais	indicado,	mas	não	será	possível	por	ele	ser	o	presidente	eleito	

para	 dois	 mil	 e	 dezessete/dois	 mil	 e	 dezoito.	 O	 presidente	 Marcos	 comentou	 que	 até	 como	

conselheiro	 ficará	difícil	 para	o	 companheiro	Vinícius,	 precisamos	 ver	 alguém	pra	ele	 também.	O	

mais	indicado	seria	o	companheiro	Wagner.	O	companheiro	Robson	comentou	sobre	o	e-mail	que	

ele	 enviou	e	disse	que	 fica	 tudo	 com	ele,	 tendo	que	 ser	 conselheiro	da	 comunidade,	 do	distrito,	

etc...	 O	 presidente	 Marcos	 disse	 que	 está	 errado,	 precisa	 delegar	 para	 cada	 responsável	 e	

perguntou	 para	 o	 companheiro	Wagner	 se	 ele	 aceita	 o	 cargo,	 e	 ele	 disse	 que	 no	momento	 está	

difícil	 para	 ele,	 explicou	 a	 situação	 de	 sua	 empresa	 no	momento.	 O	 companheiro	 Robson	 disse,	

porque	não	falamos	no	clube	para	ver	quem	tem	interesse?	 	O	presidente	Marcos	disse	que	não,	

precisamos	saber	mais	sobre	a	função.	O	presidente	Marcos	perguntou	quais	são	as	funções	para	o	



companheiro	Robson,	e	ele	respondeu:	Documentação	dos	intercambiários	que	vem	para	o	Brasil,	

para	os	que	 vão	 somente	orientações,	 responder	o	questionário	mensal	 para	o	 Fábio	Poe	e	 fora	

isso,	 somente	 os	 problemas	 que	 aparecer.	 As	 responsabilidades	 tem	 que	 ser	 compartilhadas,	 o	

oficial	 de	 intercâmbio	 tem	 que	 comunicar	 o	 Conselho	 Diretor	 e	 resolver,	 a	 função	 do	 Oficial	 de	

Intercâmbio	e	desafogar	o	 companheiro	Robson	e	dividir	 funções,	 explicou	o	presidente	Marcos.	

Foram	 cogitados	 os	 nomes	 dos	 companheiros	 Sarkis	 e	 Marcelo.	 A	 companheira	 Nelcivânia	

perguntou	para	o	companheiro	Robson	como	é	o	 relatório	mensal	e	ele	explicou	os	detalhes	das	

informações.	 O	 presidente	Marcos	 disse	 que	 o	 problema	 é	 a	 documentação	 de	 quem	 vem	 e	 os	

problemas	comportamentais	do	dia	a	dia.	Os	problemas	não	são	do	Oficial	de	Intercâmbio	e	sim	do	

clube,	 tem	 que	 deixar	 isso	 claro	 desde	 o	 início.	 O	 presidente	 Marcos	 disse	 que	 assim	 que	 a	

intercambiária	 Stine	 chegar	 temos	que	 solicitar	 os	 trezentos	 dólares	para	 emergências,	 porque	 a	

Margot	nós	vacilamos	e	ela	acabou	alegando	não	ter	conhecimento.	O	companheiro	Wagner	disse	

que	a	Rose	Catarin	gastou	trezentos	reais	com	a	Margot,	e	ele	adiantou	a	mesada	da	Margot	para	

ela	reembolsar	a	Rose,	mas	ele	não	sabe	se	ela	o	fez.	O	presidente	Marcos	disse	ao	companheiro	

Eduardo	 para	 assim	 que	 a	 intercambiária	 Stine	 chegar,	 já	 solicitar	 a	 dinheiro	 e	 a	 carteira	 de	

estrangeiro	 da	 Polícia	 Federal,	 a	 despesa	 dessa	 carteira	 é	 por	 conta	 da	 intercambiária.	 Disse	

também	que	 o	 companheiro	 Robson	 dará	 todo	 o	 suporte	 operacional	 necessário,	 o	 que	 ele	 não	

quer	mais	é	ter	a	responsabilidade	do	cargo.	O	companheiro	Wagner	comentou	sobre	irmos	à	Coeb	

para	 ver	 o	 próximo	 candidato	 para	 intercâmbio	 dois	 mil	 e	 dezoito/dois	 mil	 e	 dezenove.	 O	

presidente	Marcos	 colocou	 a	 situação	de,	 se	 caso	 perdermos	 os	 pontos	 e	 não	 for	mandar	 como	

ficaria?	 Se	 o	 Rotary	 Club	 de	 Birigui	 não	 mandar	 representante	 em	 Dourados	 eles	 perdem	 os	

quarenta	pontos.	O	presidente	Marcos	acha	que	a	parceria	com	a	Coeb	tem	que	mandar	um	aluno,	

caso	 tenha	 filho	 de	 rotariano(a)	 do	 clube	 para	 mandar,	 não	 teremos	 como	 mandar	 aluno.	 O	

companheiro	Eduardo	disse	que	devemos	se	preparar	para	caso	a	Célia	não	renove,	disse	também	

que	 quando	 a	 Stine	 chegar,	 vai	 ter	 que	 acompanhar	 de	 perto	 seu	 comportamento	 com	a	 escola	

para	convencer	a	Célia	a	manter	a	parceria.	O	Robson	vai	ficar	na	gestão	do	companheiro	Eduardo,	

os	 companheiros	 Sarkis	 e	 o	 Marcelo	 seriam	 para	 a	 gestão	 do	 companheiro	 Vinícius.	 Caso	 não	

tenhamos	 substitutos	 para	 o	 companheiro	 Robson,	 não	 teremos	mais	 intercâmbio.	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	 quarenta	 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	


