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

de	 dois	mil	 e	 dezesseis	 (11/05/2016),	 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	 treze	 companheiros:	Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Fernando	 oliveira	

Ferreira,	Jaime	Juliete,	Marcelo	Yamane	Tanaka,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Mauro	Célio	

Mora,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	 Ferracini,	 Renato	 de	 Bianchi,	 Sarkis	 Nakad	 Junior,	 Sérgio	 Luiz	

Ferreira	 Lima,	 Vinícius	 Andreotti,	 Wagner	 Dauberto	 Mastelaro,	 e	 quatro	 visitantes,	 João	 Pedro	

Ferracini,	 filho	 da	 companheira	 Nelcivânia,	 Valdenir	 Brogim,	 convidado	 do	 companheiro	 Sérgio,	

Margot	Chevallereau,	nossa	 intercambiária	dois	mil	e	quinze/dois	mil	e	dezesseis	e	o	companheiro	

Gilmar	 Treco	 Cavaca,	 do	 Rotary	 Club	 de	 Birigui	 XIX	 de	 Abril.	 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	Gilmar	Treco	Cavaca,	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:	 “Não	 tenha	 medo	 de	 pensar	 diferente	 dos	 outros,	 tenha	 medo	 de	 pensar	

igual	 e	 descobrir	 que	 todos	 estão	 errados!”	 (Eça	 de	 Queiroz).	 Pelo	 Turno	 da	 Secretaria,	 o	

companheiro	 Eduardo	 informou	 a	 recuperação	 do	 companheiro	 Robson	 e	 disse	 que	 nos	 próximos	

dias	 estará	 marcando	 uma	 reunião	 do	 Conselho	 Diretor	 da	 próxima	 gestão	 para	 discutir	 o	

planejamento	 estratégico	 e	 suas	 metas.	 Não	 tivemos	 o	 Turno	 da	 Tesouraria.	 Pelo	 Turno	 do	



Companheirismo	o	companheiro	Welinton	estava	ausente	e	o	companheiro	Renato	informou	que	já	

foram	transcorridos	132	dias	do	ano	e	as	datas	comemorativas	da	semana	são:	

Dia	12	–	Dia	Mundial	do	Enfermeiro;	

Dia	13	–	Aniversário	de	Maria	Angélica	(filha	do	companheiro	Jaime);		

Dia	 15	 –	 Dia	 do	 Gerente	 Bancário	 e	 aniversário	 do	 Sr.	 João	 Alves	 de	 Lima	 (pai	 do	 companheiro	
Fabiano);	

Dia	 16	 –	Dia	 do	Gari	 e	 aniversário	 da	 Sra.	 Luzia	Marchetti	 Alves	 de	 Lima	 (mãe	 do	 companheiro	
Fabiano)	e	aniversário	do	Ângelo	Melo	Mastelaro	(filho	do	companheiro	Wagner).	

Dia	17	–	Dia	Internacional	contra	a	Homofobia;	
	

Pelo	Turno	da	Instrução	Rotária,	o	companheiro	Vinícius	explanou	sobre	Marcas	e	Direitos	Autorais	

do	 RI,	 que	 será	 anexo	 nesta	 ATA.	 Pelo	 Turno	 das	 Comissões	 e	 Serviços,	 o	 presidente	 Marcos	

perguntou	para	o	companheiro	Renato	sobre	o	projeto	do	IFESP	se	tem	alguma	novidade,	ele	disse	

que	 por	 enquanto	 não	 passaram	 nada.	 O	 presidente	 Marcos	 perguntou	 também	 se	 ele	 poderá	

acompanhar	 a	Margot	 em	 alguma	das	 reuniões,	 e	 ele	 disse	 que	 no	 dia	 dezenove	 sim,	mas	 no	 dia	

vinte	não.	A	Margot	disse	que	não	há	necessidade.	Sobre	o	projeto	Catarata,	o	presidente	Marcos	

disse	 que	 até	 o	momento	 ninguém	 passou	 nada,	 acha	 que	 deve	 estar	 caminhando	 bem.	 Sobre	 o	

projeto	Comida	de	Boteco,	o	companheiro	Marcelo	disse	que	até	o	momento	temos	cento	e	trinta	e	

sete	 convites	vendidos,	e	acha	que	deveríamos	 fechar	em	cento	e	quarenta	convites	 com	o	Fábio,	

pois	está	 com	receio	do	espaço	 ficar	apertado.	O	companheiro	Sérgio	 fez	alguns	 comentários	 com	

relação	 ao	 total	 de	 convites	 vendidos	 que,	 descontando	 os	 companheiros,	 teríamos	 em	 torno	 de	

cento	 e	 dezesseis	 pessoas,	 e	 ainda	 assim	 tem	 a	 preocupação	 de	 não	 caber	 no	 espaço	 interno.	 O	

companheiro	 Marcelo	 e	 o	 presidente	 Marcos	 acha	 que	 devemos	 fechar	 nos	 cento	 e	 cinquenta	

convites.	O	companheiro	Sarkis	perguntou	se	caso	alguém	chegue	com	uma	pessoa	da	 família	sem	

convite,	 o	 presidente	 Marcos	 disse	 que	 não	 poderemos	 vender	 na	 porta.	 O	 companheiro	 Sérgio	

comentou	de	orientar	quem	for	ficar	na	entrada	para	explicar	que	o	Rotary	respeita	a	capacidade	de	

lotação	 do	 estabelecimento,	 e	 por	 isso	 não	 poderá	 ser	 vendido	 mais.	 Quanto	 aos	 brindes	 à	

companheira	Nelcivânia	 disse	 que	 está	 aguardando	 a	 confirmação	 da	Wizard,	 como	uma	bolsa	 de	

estudos	de	cinquenta	por	cento	do	valor	da	mensalidade,	um	jantar	no	Bar	Barão,	cinco	kits	Wizard	

com	fone	de	ouvido,	carregador	portátil	e	bloco	de	anotações.	O	companheiro	Valdenir	ofereceu	os	

seguintes	brindes:	dois	mouses	 sem	 fio,	um	conjunto	de	 teclado	e	mouse	sem	 fio.	O	companheiro	

Mauro,	 ofereceu	 de	 brinde	 dois	 potes	 de	 café	 caramelado.	O	 companheiro	Wagner	 ofereceu	 dois	



brindes	 a	 definir	 posteriormente.	 O	 companheiro	 Marcelo,	 que	 está	 na	 coordenação,	 disse	 que	

passará	 as	 funções	 dos	 companheiros	 amanhã	 e	 caso	 alguém	 não	 concorde	 é	 só	 falar	 que	 será	

mudado.	Os	companheiros	Wagner	e	Sérgio	comentaram	sobre	o	 local	das	mesas,	precisa	verificar	

com	os	garçons	para	ver	a	melhor	forma	de	distribuição	e	nós	devemos	fazer	o	cerimonial	para	juntar	

as	pessoas	com	outras.	O	companheiro	Sarkis	perguntou	se	os	companheiros	participarão	do	sorteio	

dos	brindes.	Após	vários	 comentários	e	opiniões,	decidiram	que	os	 companheiros	não	participarão	

do	 sorteio	 dos	 brindes.	 O	 companheiro	 Sérgio	 falou	 sobre	 as	 esposas	 dos	 músicos,	 que	 já	 foi	

discutido	que	elas	pagariam,	caso	no	dia	elas	aparecerem	com	eles	sem	convites	não	poderão	entrar,	

uma	 vez	 que	 não	 será	 vendido	 na	 entrada,	 pediu	 então	 para	 o	 companheiro	Marcelo	 passar	 uma	

mensagem	 para	 os	 músicos.	 O	 companheiro	 Marcelo	 perguntou	 ao	 companheiro	 Renato	 quanto	

tempo	é	necessário	para	alterar	o	arquivo	com	os	patrocinadores	para	exibir	no	dia	do	evento,	ele	

disse	que	em	torno	de	quatro	horas.	O	companheiro	Marcelo	disse	que	 irá	precisar	de	uns	quatro	

pen-drives	 no	 dia,	 quem	 tiver	 e	 puder	 levar	 seria	 bom,	 e	 parabenizou	 a	 todos	 pela	 venda	 dos	

convites.	 	O	 companheiro	Marcos	perguntou	 sobre	 a	 tenda	 caso	 chova,	 e	o	 companheiro	Marcelo	

disse	 que	 ele	 se	 responsabiliza	 e	 caso	 falte	 mesas	 ou	 cadeiras	 ele	 pegará	 na	 Carvoaria	 Sogra.	 O	

companheiro	Sérgio	disse	que	a	saída	de	emergência	 fica	no	espaço	Kids,	e	perguntou	se	vai	estar	

liberado	esse	espaço.	O	presidente	Marcos	pediu	para	o	companheiro	Marcelo	verificar	 isso	com	o	

Fábio.	Ficou	definido	para	às	onze	horas	para	chegarmos	ao	 local	e	 teremos	que	ficar	até	o	último	

convidado	 sair.	 Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	companheiro	Marcos	 fez	a	doação	por	estar	 feliz	

pelo	seu	time,	o	Santos,	ter	sido	campeão	e	pela	venda	dos	convites.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	

presidente	 Marcos	 comentou	 que	 o	 secretário	 distrital	 disse	 que	 tem	 quatro	 inscrições	 para	 a	

Conferência	em	Paranaíba	que	eles	não	sabem	de	quem	é,	e	perguntou	se	são	nossas.	O	presidente	

Marcos	disse	que	não	é	do	nosso	clube	e	aproveitou	o	assunto	para	perguntar	para	o	companheiro	

Renato	 se	 ele	 irá	 à	 conferência	 ou	 tem	 certeza	 que	 não	 vai,	 e	 ele	 disse	 que	 não	 irá,	 pois	 tem	

treinamento	no	Sebrae.	O	presidente	Marcos	repetiu	a	pergunta,	quem	levantou	alguma	instituição,	

por	 favor,	 passar	 para	 a	 companheira	 Nelcivânia	 para	 depois	 do	 evento	 visitarmos.	 O	 presidente	

Marcos	disse	que	na	 reunião	do	 IFESP	 surgiu	um	 interesse	de	montar	um	 Interacty,	depois	ele	 vai	

conversar	com	o	companheiro	Eduardo	e	nas	reuniões	tem	que	ter	a	presença	de	um	companheiro.	

O	 presidente	Marcos	 disse	 que	 precisamos	 ver	 os	 detalhes	 da	 transmissão	 de	 posse	 que	 será	 de	

nossa	responsabilidade,	e	depois	vai	perguntar	ao	companheiro	Eduardo	para	marcar	reunião	com	o	

VCC,	se	ele	vai	fazer	ou	designar	alguém.	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	


