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

dois	mil	e	dezesseis	(06/04/2016),	às	vinte	horas	e	quarenta	e	cinco	minutos,	na	sede	do	restaurante	

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

companheiros:	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Eglison	Frigério,	Fernando	Oliveira	Ferreira,	Jaime	Julieti,	

Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Sarkis	 Nakad	 Junior,	 Vinícius	

Andreotti,	Wagner	Dauberto	Mastelaro	e	Welinton	Luis	Wolber.	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	Wagner	Dauberto	Mastelaro.	O	companheiro	Sarkis	

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	Sarkis	saudou	todos	os	presentes,	anunciando	em	seguida	à	

pauta	 da	 reunião	 do	 dia.	 A	 mensagem	 do	 dia	 foi	 lida	 pelo	 companheiro	 Eglison:	 “Respeite	 seus	

próprios	 limites.	Quando	estiver	 irritado	e	ansioso,	ame	o	silêncio.	No	primeiro	minuto	de	tensão	

produzimos	 nossos	 maiores	 erros.”	 (Augusto	 Cury).	 Pelo	 Turno	 da	 Secretaria,	 o	 companheiro	

Eduardo	falou	sobre	o	treinamento	em	Mirandópolis	no	dia	dezessete	de	abril,	disse	que	enviou	um	

e-mail	 aos	 companheiros	 e	 que	 até	 o	 momento	 somente	 o	 companheiro	 Eglison	 retornou	

confirmando.	Não	tivemos	o	Turno	da	Tesouraria.	Pelo	Turno	do	Companheirismo	o	companheiro	

Welinton	informou	que	as	datas	comemorativas	da	semana	são:	

Dia	07	–	Dia	Mundial	da	Saúde;	

Dia	10	–	Dia	da	Engenharia;		

Dia	12	–	Dia	do	Obstetra.	



Pelo	Turno	da	Instrução	Rotária,	o	companheiro	Vinícius	leu	um	artigo	sobre	a	Pólio	Plus,	que	será	

anexo	nesta	ATA.	Pelo	Turno	das	Comissões	e	Serviços,	o	presidente	Marcos	tirou	algumas	dúvidas	

com	 o	 companheiro	 Welinton,	 com	 relação	 ao	 tempo	 do	 projeto,	 o	 companheiro	 Welinton	

confirmou	que	 serão	 três	dias	e	que	eles	não	demonstraram	muito	 interesse	e	estender	o	projeto	

por	 muito	 tempo.	 O	 companheiro	 Welinton	 também	 confirmou	 que	 a	 Érica	 e	 Ana	 do	 IFESP	 se	

comprometeram	 a	 levar	 a	 Margot	 nos	 dias	 combinados.	 O	 presidente	 Marcos	 perguntou	 para	 o	

companheiro	Wagner	 quanto	 tempo	o	 Jeff	 ficou	 fazendo	esse	projeto	no	Regina,	 e	 ele	 respondeu	

cinco	meses.	 O	 companheiro	Welinton	 disse	 que	 se	 o	 professor	 não	 der	 abertura	 ficará	 difícil.	 O	

companheiro	Wagner	disse	que	vai	acompanhar	o	projeto	no	IFESP	e	o	companheiro	Welintom	disse	

que	o	companheiro	Renato	também	se	prontificou	á	ir	um	dia	pelo	menos.	O	companheiro	Welinton	

perguntou	para	o	presidente	Marcos	se	envia	o	e-mail	do	projeto	para	a	Margot,	e	ele	disse	que	não,	

somente	 as	 datas	 e	 manda	 para	 o	 companheiro	 Eduardo.	 O	 presidente	 Marcos	 disse	 que	 o	

companheiro	Robson	fez	a	inscrição	de	um	projeto	na	Volks	Wagen,	pelo	que	ele	entendeu	tem	que	

ser	destinado	a	alguma	entidade	da	cidade.	O	prazo	para	a	inscrição	do	projeto	é	até	o	dia	dezoito	de	

abril,	caso	o	projeto	for	aprovado,	o	prêmio	será	de	quarenta	mil	reais.	O	companheiro	Robson	disse	

que	poderá	 ser	 qualquer	projeto	que	 criarmos.	O	 companheiro	Marcos	perguntou	 se	 tem	área	de	

enfoque,	 e	 o	 companheiro	 Robson	 disse	 que	 não.	 O	 companheiro	 Wagner	 acha	 que	 um	 projeto	

desses	 tem	 que	 achar	 parcerias	 para	 ser	 sustentável,	 deu	 o	 exemplo	 da	 praça.	 O	 companheiro	

Eglison	deu	a	ideia	da	ADJ,	porque	eles	têm	sustentabilidade	e	o	companheiro	Wagner	pediu	para	o	

companheiro	Sarkis	falar	com	o	Kalil,	que	é	um	dos	responsáveis.	O	companheiro	Vinícius	fez	alguns	

comentários	sobre	assumir	a	revitalização	e	manutenção	de	uma	praça,	e	em	contrapartida	colocar	a	

publicidade,	o	contrato	é	complexo	e	com	muitas	responsabilidades,	e,	concluíram	que	não	era	viável	

e	 desistiram.	O	 companheiro	 Robson	 disse	 que	 ele	 fez	 contato	 com	a	Volks	Wagen	 em	dois	mil	 e	

quinze	 para	 o	 projeto	 do	 livro,	 e	 somente	 agora	 eles	 retornaram	 para	 oferecer	 para	 dois	 mil	 e	

dezesseis,	e	nesse	momento	acha	que	deveríamos	usar	para	outro	projeto.	Sobre	o	projeto	Comida	

de	Boteco,	o	presidente	Marcos	disse	que	não	temos	muito	que	falar,	somente	nos	empenhar	para	

vender	os	convites.	O	companheiro	Robson	agradeceu	ao	companheiro	Vinícius	pela	documentação	

e	 ao	 companheiro	 Eduardo	 por	 ter	 conseguido	 reconquistar	 a	 Coeb	 e	 disse	 que	 entregou	 a	

documentação	 hoje	 para	 o	 Fábio	 Poe	 e	 que	 está	 tentando	 fazer	 contato	 via	 e-mail	 com	 a	 nova	

intercambiária,	mas	ela	não	está	respondendo.	O	companheiro	Sarkis	disse	que	dois	profissionais	que	

deveríamos	buscar	são	no	ramo	de	postos	de	combustíveis	e	farmácias.	O	presidente	Marcos	disse	

que	tem	um	conhecido	que	é	gerente	do	Posto	Brisas	e	se	chama	Mark	Vinícius.	O	presidente	Marcos	

e	 o	 companheiro	 Sarkis	 ficaram	 de	 marcar	 uma	 visita	 para	 conversar	 com	 ele.	 Pelo	 Turno	 do	

Momento	 Feliz,	 o	 companheiro	 Robson	 fez	 a	 doação	 e	 disse	 que	 está	 feliz	 porque	 recebeu	 do	

companheiro	Wagner	quinhentos	e	vinte	e	cinco	reais	e	está	retribuindo	a	felicidade.	Pelo	Turno	da	



Presidência,	o	presidente	Marcos	disse	que	recebeu	um	e-mail	do	Fábio	Poe,	perguntando	sobre	a	

passagem	de	retorno	da	Margot,	eles	querem	saber	se	já	foi	providenciada	e	querem	uma	resposta.	

O	presidente	Marcos	delegou	para	o	companheiro	Robson	responder	o	e-mail.	Outro	assunto	que	o	

presidente	 questionou	 o	 companheiro	 Robson	 foi	 sobre	 a	 participação	 da	Margot	 na	 Conferência	

Distrital,	 se	 já	 foi	 feita	 a	 inscrição,	 pois	 ele	 leu	 o	 e-mail	 recebido	 do	 Fábio	 Poe	 de	 dez	 de	 abril.	

Também	ficou	a	cargo	do	companheiro	Robson	resolver.	O	presidente	Marcos	falou	sobre	o	evento	

de	aniversário	do	Rotary	Club	de	Birigui	–	XIX	de	Abril,	no	dia	dezenove	de	abril	no	Pérola	Clube,	com	

a	 participação	 do	 companheiro	 Diretor	 do	 Rotary	 Internacional	 no	 Brasil	 e	 América	 Latina,	 José	

Ubiraci,	 o	 Bira,	 que	 ministrará	 uma	 palestra,	 percapta	 de	 trinta	 e	 cinco	 reais	 e	 pediu	 aos	

companheiros	 para	 quem	 puder	 ir	 que	 decida	 rápido.	 O	 presidente	 Marcos	 perguntou	 aos	

companheiros,	 quem	 tem	 certeza	 que	 não	 vai	 à	 Conferência	 Distrital	 em	 Paranaíba,	 nos	 dias	 dez,	

onze	e	doze	de	junho.	Os	companheiros	que	informaram	que	não	vão	são:	Marcelo,	Sarkis,	Fernando,	

Vinícius,	 Jaime,	 Eglison,	 Eduardo	 e	 Wagner.	 O	 presidente	 Marcos	 agradeceu	 ao	 empenho	 do	

companheiro	Robson	pela	finalização	da	documentação	da	intercambiária	dinamarquesa	e	disse	que	

vamos	mudar	essa	comissão,	precisamos	fazer	uma	rotatividade,	pois	ele	já	está	a	mais	de	dez	anos	

no	 cargo.	 O	 presidente	 Marcos	 sugeriu	 para	 o	 companheiro	 Eduardo,	 no	 caso	 da	 nova	

intercambiária,	acompanhar	a	escola	de	perto.	Sobre	a	Pólio	Plus,	o	presidente	Marcos	disse	que	o	

Governador	Neco	pediu	uma	contribuição	de	vinte	dólares	para	que	o	distrito	seja	reconhecido	no	RI,	

de	 setenta	 e	 quatro	 clubes,	 doze	 doaram.	 O	 presidente	Marcos	 disse	 que	 não	 entende	 como	 os	

clubes	 não	 tem	 visão	 internacional,	 somente	 local,	 e	 concluiu	 dizendo	 que	 a	Nigéria	 não	 faz	mais	

parte	da	região	endêmica,	ficando	apenas	Afeganistão	e	Paquistão.	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	quarenta	e	 três	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	


