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

de	 dois	mil	 e	 dezesseis	 (08/06/2016),	 às	 vinte	 horas	 e	 trinta	minutos,	 na	 sede	 do	 restaurante	 Vó	

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

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

Tanaka,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	 Ferracini,	 Renato	 de	

Bianchi,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Sarkis	 Nakad	 Junior,	 Vinícius	 Andreotti,	 Wagner	 Dauberto	

Mastelaro,	Welinton	Luis	Wolber	e	dezoito	visitantes,	Valdenir	Brogin,	convidado	do	companheiro	

Sérgio,	 José	 Carlos	 Salgado,	 companheiro	 do	 RC	 de	 Birigui	 XIX	 de	 Abril,	 Larissa	 C.	 F.	 Rodrigues	 e	

Leandro	B.	Rodrigues,	convidada	do	companheiro	Renato	e	seu	marido,	Luciano	Fiorin,	companheiro	

do	RC	de	Birigui,	Wilson	Cézar	Flamarini	e	Mônica	K.	Flamarini,	companheiro	do	RC	de	Birigui	e	sua	

esposa,	 João	 Pedro	 Ferracini,	 filho	 da	 companheira	 Nelcivânia	 e	 Margot	 Chevallereau,	 nossa	

intercambiária	 dois	mil	 e	 quinze/dois	mil	 e	 dezesseis,	Cristiane	Nomerowsky	Cottarelli,	esposa	do	

companheiro	 Robson,	 Raul	 Sinhorini,	 pai	 do	 companheiro	 Eduardo,	 Gabriel	 Henrique	 Campos	

Sinhorini,	 filho	 do	 companheiro	 Eduardo,	Neide	 Nakad,	mãe	 do	 companheiro	 Sarkis,	 João	 Paulo	

Sanches	Vargas,	companheiro	do	RC	de	Birigui,	Maria	Helena	de	Castro	Sanches,	Patrícia	de	Castro	

Sanches,	Sibele	de	Castro	Sanches,	Heloíse	de	Castro	Sanches,	esposa	e	 filhas	do	companheiro	do	

RC	de	Birigui	João	Paulo	Sanches	Vargas.	A	mesa	diretora	foi	composta	por	Marcos	Antônio	Benatte	

Fernandes,	 presidente	 do	 Rotary	 Club	 de	 Birigui	 –	 Cidade	 Pérola,	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	

secretário	e	o	vice-presidente	Robson	Augusto	Cottarelli.	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:	“Tente	estar	em	paz	consigo	

mesmo,	e	ajude	os	outros	a	compartilhar	desta	paz.	Se	você	contribuir	para	a	felicidade	de	outras	

pessoas,	encontrará	a	verdadeira	meta,	o	verdadeiro	sentido	da	vida”.	(Dalai	Lama).	Pelo	Turno	da	

Secretaria,	 o	 companheiro	 Eduardo	 leu	 o	 e-mail	 que	 recebeu	 do	 distrito,	 sobre	 a	 estatística	 dos	

clubes	do	Prêmio	Distrito	On	Line,	nosso	clube	é	o	único	clube	do	distrito	a	ter	cem	por	cento	dos	

associados	 on	 line	 no	 My	 Rotary.	 Não	 tivemos	 o	 Turno	 da	 Tesouraria.	 Pelo	 Turno	 do	

Companheirismo	o	companheiro	Welinton	informou	que	já	transcorreram	cento	e	sessenta	dias	do	

ano,	e	as	datas	comemorativas	da	semana	são:	

Dia	08	–	Dia	do	Citricultor;	

Dia	09	–	Dia	do	Porteiro;		

Dia	10	–	Dia	da	Língua	Portuguesa;	

Dia	 11	 –	 Dia	 da	 Marinha	 Brasileira,	 aniversário	 da	 Sandra	 Aparecida	 de	 Melo	 (esposa	 do	
companheiro	Wagner)	 e	 aniversário	 da	 Sra.	 Eva	Maria	 Rinaldini	 Frigério	 (mãe	 do	 companheiro	
Eglison).	

Dia	12	–	Dia	dos	Namorados;	

Dia	13	–	Dia	de	Santo	Antônio	e	aniversário	do	companheiro	Ricardo	Catarin;	

Dia	14	–	Dia	Universal	de	Deus.	
	

Pelo	Turno	da	Instrução	Rotária,	o	companheiro	Vinícius	explanou	sobre	três	temas,	Convenção	do	

Rotary	Internacional,	Assembleia	Internacional	e	Conferência	Distrital.	Pelo	Turno	das	Comissões	e	

Serviços,	o	presidente	Marcos	disse	que	vamos	dar	a	admissão	a	um	novo	companheiro	e	passou	a	

palavra	 ao	 companheiro	 Sarkis,	 que	 nesse	 momento,	 no	 púlpito	 disse	 que	 contou	 com	 a	

cumplicidade	 da	 família	 para	 preparar	 essa	 surpresa,	 e	 anunciou	 que	 nosso	 clube	 prestará	 uma	

homenagem	ao	companheiro	 João	Paulo	Sanches	Vargas,	 como	sócio	honorário	do	RC	de	Birigui	–	

Cidade	 Pérola,	 que	 é	 a	 mais	 alta	 condecoração	 que	 o	 Rotary	 Club	 presta	 a	 uma	 pessoa.	 	 O	

companheiro	Sarkis	lhe	presenteou	com	uma	placa	de	Título	de	Sócio	Honorário.	Dada	a	palavra	ao	

companheiro	João	Paulo,	disse	que	tem	oitenta	e	três	anos	de	idade,	quarenta	e	quatro	anos	de	vida	

rotária	e	vamos	para	frente	para	o	Brasil	melhorar,	mencionou	sobre	o	emblema	do	Rotary	que	está	

fixado	 na	 parede	 do	 restaurante,	 que	 ele	 ganhou	 do	 prefeito	 de	 Itápolis	 e	 nos	 presenteou.	 Sua	

esposa	também	foi	presenteada	com	uma	orquídea,	que	foi	entregue	pela	companheira	Nelcivânia.	

Após	os	 agradecimentos	 do	 casal	 homenageado,	 foram	 tiradas	 várias	 fotos	 com	os	 companheiros.	

Sobre	o	projeto	distrital,	ontem	foi	 feita	a	primeira	 reunião	par	definir	projetos,	e	aproveitando	os	



companheiros	 do	 RC	 de	 Birigui	 e	 XIX	 de	 Abril	 aqui	 presentes,	 eles	 têm	 opções	 de	 projetos	 e	 nós	

vamos	 entrar	 com	 o	 Solar	 Eunice	 Weaver.	 Para	 a	 próxima	 reunião	 do	 dia	 vinte	 de	 junho,	 todos	

deverão	trazer	mais	 informações	das	entidades	que	serão	beneficiadas,	Além	do	Solar,	o	Abrigo	Vó	

Tereza	 e	 Santa	 Casa.	 Sobre	 a	 hospedagem	 da	 Margot,	 o	 presidente	 Marcos	 perguntou	 ao	

companheiro	Vinícius	e	ele	disse	que	não	recebeu	nada.	A	Margot	disse	que	o	Fábio	Poe	vai	passar	

um	 e-mail	 ainda	 hoje	 com	 as	 informações.	 Não	 tivemos	 o	 Turno	 dos	 Inscritos.	 	 Pelo	 Turno	 do	

Momento	 Feliz,	 o	 presidente	Marcos	 fez	 a	 doação	 e	 disse	 que	 está	 feliz	 por	 ter	 na	 sua	 gestão	 a	

homenagem	de	sócio	honorário	ao	Sr.	João	Paulo,	e	disse	que	bom	que	o	companheiro	Sarkis	deu	a	

ideia	 e	 nós	 demos	 continuidade.	 Pelo	Turno	da	 Presidência,	o	presidente	Marcos	 reforçou	 para	 a	

Margot	a	data	de	sua	apresentação,	que	será	no	dia	vinte	e	nove	de	junho.	E	por	fim,	agradeceu	a	

presença	 de	 todos	 os	 companheiros	 e	 convidados.	 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	


