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

outubro	de	dois	mil	e	quinze	(14/10/2015),	às	vinte	horas	e	trinta	minutos,	na	sede	do	restaurante	

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

pessoas,	 sendo	 doze	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Jaime	 Julieti,	

Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	

Ferracini,	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Sarkis	 Nakad	 Junior,	 Vinicius	

Andreotti,	Wagner	Dauberto	Mastelaro	e	Wellington	Luis	Wolber,	e	três	visitantes:	Margot	Clarisse	

Chevallereau,	 nossa	 intercambiária	 francesa	 dois	 mil	 e	 quinze/dois	 mil	 e	 dezesseis,	 Cristiane	

Nomerowisky	 Cottarelli,	 esposa	 do	 companheiro	 Robson	 e	 João	 Pedro	 Ferracini,	 filho	 da	

companheira	 Nelcivânia.	 A	 mesa	 principal	 foi	 formada	 por	Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes	 –	

presidente,	Carlos	Eduardo	Sinhorini	 –	 secretário	e	Marcelo	Yamane	Tanaka	–	 imagem	pública.	O	

companheiro	 Sarkis	 Nakad	 Junior	 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	demais	hasteadas.	Pelo	turno	do	Protocolo,	o	companheiro	Sarkis	

Nakad	 Junior	 saudou	 todos	 os	 presentes,	 anunciando	 em	 seguida	 à	 pauta	 da	 reunião	 do	 dia.	 A	

mensagem	do	dia	foi	lida	pelo	companheiro	Eglison:	“O	segredo	é	não	correr	atrás	das	borboletas...	

É	cuidar	do	jardim	para	que	elas	venham	até	você”.	(Mário	Quintana)	Pelo	Turno	da	Secretaria,	o	

companheiro	Eduardo	apenas	tirou	uma	dúvida	que	surgiu	na	ATA	do	Conselho	Diretor	com	relação	

às	 famílias	 que	 receberam	 intercambiários	 em	 2016/2017.	 Informou	 que	 foram	 colocadas	

aleatoriamente,	pois	quem	receberá	primeiro,	 segundo	ou	 terceiro,	 será	discutido	posteriormente.	

Não	 tivemos	 Turno	 da	 Tesouraria.	 Pelo	 Turno	 do	 Companheirismo,	 o	 companheiro	 Welington	

informou	as	datas	comemorativas,	sendo:		



Dia	13	–	Dia	do	Fisioterapeuta	e	aniversário	de	casamento	do	companheiro	Ricardo;	

Dia	14	–	Dia	da	Pecuária;	

Dia	15	–	Dia	do	Professor;	

Dia	16	–	Dia	da	Ciência	e	Tecnologia;	

Dia	17	–	Dia	do	Eletricista;	

Dia	18	–	Dia	do	Médico;	

Dia	19	–	Dia	do	profissional	da	Informática;	

Dia	20	–	Dia	do	controlador	do	Tráfego	Aéreo.	

	
Pelo	Turno	da	Instrução	Rotária,	o	companheiro	Vinícius	apresentou	o	tema	“Obrigações	legais	de	

um	clube	Rotariano”,	por	 ter	um	conteúdo	extenso,	vai	 finalizar	em	outra	 reunião	e	será	anexado	

nesta	ata.	Pelo	Turno	das	Comissões	e	Serviços,	O	presidente	Marcos	disse	que	passou	na	loja	da	Si	

para	entregar	o	cheque	do	Rotary	Grill	e	pediu	para	ela	assinar	o	recibo	de	R$	6.718,	77.	Após	alguns	

ajustes	 finais	 o	presidente	Marcos	enviará	para	 todos	um	novo	balanço	 final.	 Sobre	percentual	 de	

divisão	setenta/trinta,	o	presidente	Marcos	disse	que	é	em	virtude	ao	grande	esforço	que	elas	fazem	

para	o	evento,	embora	esse	ano	vendemos	mais	patrocínios,	principalmente	os	de	capa,	os	convites	

ficaram	iguais,	e	se	quisermos	discutir	esta	questão	teremos	que	conseguir	pagar	ou	ganhar	o	boi	os	

porcos	 e	 alguns	 alimentos	 para	 ficar	 de	 igual	 para	 igual.	 Sobre	 a	 homenagem	 ao	 profissional	 em	

destaque,	 o	 presidente	 Marcos	 pediu	 licença	 para	 os	 companheiros	 para	 mudar	 a	 data	 da	

homenagem	para	janeiro,	que	será	o	mês	dos	serviços	profissionais.	O	presidente	Marcos	disse	que	

está	 aguardando	a	posição	do	 companheiro	 Sarkis	 para	definirmos	os	 detalhes	da	homenagem	ao	

sócio	honorário,	o	Sr.	João	Paulo	Sanches.	Com	o	dinheiro	do	Rotary	Grill	vamos	finalizar	o	projeto	do	

Solar	Eunice	Weaver,	R$	3.189,42,	em	torno	de	US$	846,00.	Eles	estão	precisando	de	um	notebook,	o	

presidente	 Marcos	 vai	 passar	 para	 o	 companheiro	 Eglison	 cotar.	 Conforme	 foi	 dito	 na	 reunião	

anterior	do	Conselho	Diretor,	o	companheiro	Robson	 ficou	de	cotar	um	púlpito	em	Penápolis	para	

uso	 do	 clube	 em	 parceria	 com	 o	 restaurante	 Vó	 Maphalda,	 conforme	 sugestão	 do	 companheiro	

Wagner.	Os	preços	cotados	foram	os	seguintes:	Púlpito	de	10	mm	R$	1.000,00	e	20	mm	R$	2.000,00.	

Pelo	 Turno	 dos	 Inscritos,	 o	 companheiro	 Marcelo	 fez	 uso	 da	 palavra	 para	 primeiramente	 se	

desculpar	 pelas	 suas	 ausências	 em	 virtude	 do	 nascimento	 do	 seu	 filho	 Bernardo,	 e	 disse	 que	 vai	

começara	 a	 participar	 com	 mais	 frequência.	 Disse	 também	 sobre	 a	 visita	 que	 a	 companheira	

Nelcivâna	 está	 organizando	 para	 visitar	 o	 Bernardo	 e	 a	 Fabiana,	 ficando	 melhor	 para	 o	 próximo	

sábado	 dia	 vinte	 e	 quatro	 de	 outubro.	 O	 companheiro	 Marcelo	 parabenizou	 também	 todos	 pelo	

Rotary	 Grill	 e	 pela	 agilidade	 no	 fechamento	 dos	 resultados.	 Pelo	 Turno	 do	 Momento	 Feliz,	 o	



companheiro	Marcelo	 disse	 estar	 feliz	 pelo	 seu	 retorno.	 Pelo	 Turno	 da	 presidência,	 o	 presidente	

Marcos	disse	que	tem	uma	questão	que	está	preocupando	muito,	que	são	as	finanças	do	clube	para	

o	próximo	semestre.	O	aplicativo	financeiro	Zero	Paper	dá	uma	projeção	do	saldo	de	caixa	e	não	está	

satisfatório,	o	presidente	Marcos	pediu	para	o	companheiro	Marcelo	ver	quando	teremos	que	pagar	

o	 projeto	Catarata,	 a	 princípio	 está	 agendado	para	março	de	dois	mil	 e	 dezesseis.	O	 companheiro	

Jaime	disse	que	vamos	ter	a	necessidade	de	logo	no	início	do	ano	fazer	um	evento	para	melhorar	o	

caixa	 para	 a	 próxima	 gestão.	 O	 presidente	Marcos	 na	 reunião	 anterior	 nomeou	 os	 companheiros	

Mauro	 e	 Fabiano	 para	 coordenarem	 esse	 novo	 evento,	 mas	 eles	 não	 estavam	 presentes	 nessa	

reunião	para	avançar	no	assunto.	O	presidente	Marcos	 reforçou	novamente	sobre	o	Seminário	em	

Valparaíso	no	dia	oito	de	novembro,	e	da	importância	da	participação	de	todos.	Ficou	decidido	pelo	

presidente	Marcos	que	o	controle	de	recebimento	das	festivas	ficará	a	cargo	do	segundo	tesoureiro	

Vinícius,	para	não	sobrecarregar	o	companheiro	Wagner.	O	presidente	Marcos	pediu	para	que	no	fim	

do	 mês	 organizem	 outra	 festiva	 para	 confraternização	 e	 para	 finalizar	 pediu	 também	 para	 o	

companheiro	Vinícius	uma	cópia	da	 Instrução	Rotária	para	ele	ver	com	nosso	contador	se	não	tem	

nenhuma	obrigação	a	ser	providenciada.	O	presidente	Marcos	para	finalizar	a	reunião	agradeceu	aos	

visitantes,	e	por	fim	agradeceu	a	presença	de	todos	os	companheiros,	e	por	não	haver	nada	mais	a	

tratar,	encerrou	a	reunião	as	vinte	e	uma	horas	e	dez	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	Antônio	Benatte	Fernandes	 	 Carlos	Eduardo	Sinhorini	
Presidente	 														 	 																 Secretário	


