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

de	 dois	mil	 e	 dezesseis	 (04/05/2016),	 às	 vinte	 horas	 e	 trinta	minutos,	 na	 sede	 do	 restaurante	 Vó	

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

pessoas,	 sendo	 doze	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Fernando	 oliveira	

Ferreira,	 Jaime	 Juliete,	Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Nelcivânia	

Gomes	 de	 Freita	 Ferracini,	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Sarkis	 Nakad	

Junior,	 Sérgio	 Luiz	 Ferreira	 Lima,	Wagner	Dauberto	Mastelaro,	e	 cinco	 visitantes,	Camile	 Catarin,	

esposa	 do	 companheiro	 Ricardo,	 Valdenir	 Brogim,	 convidado	 do	 companheiro	 Sérgio,	 Cristiane	

Nomerowsky	Cottarelli,	esposa	do	companheiro	Robson,	Francisco	Rafael	de	Barros,	companheiro	

do	 Rotary	 Club	 de	 Birigui	 XIX	 de	 Abril,	 Margot	 Chevallereau,	 nossa	 intercambiária	 dois	 mil	 e	

quinze/dois	mil	e	dezesseis.	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	Rafael	de	Barros	do	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	Abril.	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:	“Podemos	escolher	o	

que	 semear,	 mas	 somos	 obrigados	 a	 colher	 aquilo	 o	 que	 plantamos	 (provérbio	 chinês)”.	 Não	

tivemos	Turno	da	Secretaria,	o	Turno	da	Tesouraria	e	o	Turno	do	Companheirismo.	Pelo	Turno	da	

Instrução	 Rotária,	 o	 companheiro	 Vinícius	 estava	 ausente	 e	 o	 presidente	Marcos	 explanou	 sobre	

Intercâmbio	de	Jovens,	consultando	o	site	do	RI.	O	presidente	Marcos	enfatizou	as	perguntas	básicas	

do	 projeto	 como:	 O	 que	 é,	 para	 quem	 é	 indicado,	 quanto	 custa,	 como	 posso	me	 candidatar	 e	 se	



posso	hospedar	um	estudante	de	 intercâmbio.	Disse	também	que	é	só	procurar	no	My	Rotary	que	

está	 tudo	 lá,	 e	 finalizou	 dizendo	 que	 seria	 viável	 se	 todos	 os	 clubes	 pudessem	 proporcionar	 aos	

jovens	essa	oportunidade	para	amadurecerem.	Pelo	Turno	das	Comissões	e	Serviços,	o	presidente	

Marcos	 comentou	 sobre	 o	 projeto	 do	 IFESP,	 parabenizou	 a	Margot	 pela	 nota	 ótima	 que	 tirou	 em	

português	e	passou	a	palavra	para	o	companheiro	Wagner	para	falar	como	foi	à	primeira	reunião.	Ele	

disse	que,	quem	esteve	presente	teve	a	dimensão	da	grandeza	desse	projeto,	em	torno	de	cinquenta	

pessoas	em	um	“bate-bola”	sobre	temas	diversos,	e	aguardaremos	os	encaminhamentos.	Os	alunos	

são	de	baixa	renda	e	eles	se	interessaram	bastante	pelo	projeto.	O	companheiro	Wagner	disse	que	

vai	 levar	o	Marshal	 e	 a	 Fly	que	 também	são	 intercambiários	e	 acha	que	 todos	os	 clubes	deveriam	

participar.	Concluiu	dizendo	que	devemos	fazer	um	projeto	com	nossos	intercâmbistas	que	já	foram	

embora	como	o	Jeff,	através	de	videoconferência,	para	falar	como	está	depois	de	dois	anos	longe	da	

língua	 portuguesa	 e	 também	 os	 que	 voltaram	 como	 o	 Ângelo	 e	 o	 em	 breve	 Pedro	 Henrique.	 A	

Margot	disse	que	gostou	muito,	os	jovens	perguntaram	muitas	coisas	sobre	a	França,	as	diferenças,	

os	costumes,	as	músicas	e	as	comidas.	O	presidente	Marcos	disse	que	estavam	muito	interessados	no	

que	a	Margot	 respondia	para	eles	e	acha	uma	boa	 ideia	do	companheiro	Wagner.	Sobre	o	projeto	

Catarata,	o	presidente	Marcos	disse	que	até	o	momento	ninguém	passou	nada,	inclusive	perguntou	

ao	companheiro	Rafael	do	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	Abril	se	ele	sabia	de	alguma	coisa,	mas	disse	

que	não.	Sobre	o	projeto	Comida	de	Boteco,	o	companheiro	Marcelo	pediu	para	agilizarem	as	vendas	

de	convites,	e	o	presidente	Marcos	atualizou	no	site	o	total	de	convites	vendidos,	totalizando	cento	e	

vinte	 e	 três.	 A	 companheira	 Nelcivânia	 conversou	 com	 o	 Fábio	 do	 Bar	 Barão	 e	 ele	 pediu	 para	

confirmar	o	 total	de	pessoas	até	quinta-feira	da	 semana	que	vem.	Sobre	o	 Intercâmbio	de	 Jovens,	

precisamos	 dar	 férias	 para	 o	 companheiro	 Robson,	 e	 para	 o	 próximo	 estamos	 pensando	 em	 três	

anos,	 tenho	 algumas	 indicações	 a	 fazer,	 mas	 vou	 deixar	 os	 companheiros	 pensarem,	 disse	 o	

presidente	 Marcos.	 Pediu	 também	 a	 colaboração	 de	 todos	 para	 se	 candidatar	 a	 vaga,	 senão,	

sinceramente	 acabará	 o	 intercâmbio	 de	 jovens	 no	 nosso	 clube.	 Pelo	 Turno	 dos	 Inscritos,	 o	

companheiro	Rafael	do	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	Abril,	elogiou	a	Margot	pelo	seu	bom	português	

e	ofereceu	convites	do	evento	do	seu	clube,	Costela	ao	Fogo	de	Chão,	que	será	no	dia	vinte	e	dois	de	

maio	no	salão	de	festas	da	Igreja	Nossa	Senhora	de	Fátima,	será	feito	um	bingo	com	dois	prêmios	de	

duzentos	 e	 cinquenta	 reais	 e	 um	 de	 quinhentos	 reais.	 Disse	 também	 que	 no	 ano	 passado	 eles	

venderam	os	livros	do	companheiro	Robson	e	esse	ano	ele	irá	novamente,	mas	esse	ano	a	renda	será	

doada	para	o	VCC,	o	que	nos	surpreendeu.	O	companheiro	Rafael	disse	que	as	portas	do	RC	de	Birigui	

XIX	de	Abril	estarão	sempre	abertas	para	nosso	clube	oferecer	convites	do	nosso	evento,	Comida	de	

Boteco.	Na	 sequência	da	 reunião	o	presidente	Marcos	 colocou	o	nome	do	Valdenir	 para	 análise	 e	

aprovação	 dos	 companheiros,	 sendo	 aprovado	por	 unanimidade.	 Ele	 agradeceu	 aos	 companheiros	

pela	aprovação,	disse	que	gostou	da	forma	que	o	clube	se	reúne	e	que	está	à	disposição	de	todos.	



Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	companheiro	Marcos	fez	a	doação	por	estar	feliz	pela	aprovação	do	

nome	do	Valdenir	Brogin	pelos	companheiros.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	presidente	perguntou	se	

alguém	 trouxe	 o	 nome	 de	 alguma	 entidade,	 e	 a	 companheira	 Nelcivânia	 disse	 que	 tem	 uma	 em	

mente,	 mas	 não	 tem	 mais	 detalhes,	 sabe	 que	 é	 um	 berçário	 para	 adultos.	 O	 presidente	 Marcos	

agradeceu	 o	 companheiro	 Robson	 pela	 boa	 vontade	 no	 concurso	 da	 VW	 que	 vamos	 participar	 e	

perguntou	para	o	companheiro	Sarkis	se	o	Kalil	conseguiu	cadastrar	o	projeto.	O	companheiro	Sarkis	

disse	 que	 acredita	 que	 sim	e	 caso	o	 projeto	 ganhe	o	 concurso,	 será	 colocado	 a	 logo	do	Rotary.	O	

presidente	Marcos	perguntou	ao	companheiro	Robson,	no	caso	de	 intercambiários	que	chegam	ao	

aeroporto	 de	 Guarulhos	 e	 como	 é	 o	 trâmite	 até	 São	 José	 do	 Rio	 Preto.	 O	 companheiro	 Robson	

respondeu	que	eles	se	orientam,	pois	sempre	tem	pessoas	que	falam	inglês	no	aeroporto,	a	Margot	

completou	 dizendo	 que	 ela	 se	 virou	 sozinha.	 O	 presidente	Marcos	 disse	 que	 jogou	 uma	 semente	

sobre	o	Interacty	e	os	professores	do	Instituto	Federal	se	interessaram	na	ideia,	sendo	que	um	deles	

já	participou	de	um,	de	repente	poderia	dar	certo	em	um	futuro	próximo.	O	presidente	Marcos	disse	

que	o	governador	Neco	agradeceu	nosso	clube	por	sermos	um	dos	oito	clubes	a	cumprir	a	meta	de	

sermos	cem	por	cento	My	Rotary	e	por	termos	feito	a	doação	para	a	Pólio	Plus,	e	completou	dizendo	

como	é	bom	recebermos	o	reconhecimento	pelas	nossas	ações.	Para	 finalizar	o	presidente	Marcos	

agradeceu	o	companheiro	Rafael	do	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	Abril,	o	convidado	Valdenir	Brogin,	

familiares	 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	 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	


