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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Pérola,	realizada	aos	vinte	e	cinco	dias	do	mês	

de	 novembro	 de	 dois	 mil	 e	 quinze	 (25/11/2015),	 às	 vinte	 horas	 e	 trinta	 minutos,	 na	 sede	 do	

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

dezesseis	pessoas,	sendo	onze	companheiros:	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	Eglison	Frigério,	Fernando	

Oliveira	 Ferreira,	 Jaime	 Julieti,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	

Ferracini,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Sarkis	 Nakad	 Junior,	 Vinicius	 Andreotti,	 Wagner	 Dauberto	

Mastelaro	e	Wellinton	Luis	Wolber,	e	cinco	visitantes:	Margot	Chevallereau,	nossa	 intercambiária	

francesa,	 Elizabeth	 Campos	 Sinhorini	 e	 Gabriel	 Henrique	 Campos	 Sinhorini,	 esposa	 e	 filho	 do	

companheiro	Eduardo,	João	Pedro	Ferracini,	filho	da	companheira	Nelcivânia	e	Ivana	Cristina	Gaeti	

Barbosa	Nakad,	esposa	do	companheiro	Sarkis.	A	mesa	diretora	 foi	composta	por	Marcos	Antônio	

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

secretário	e	Fernando	de	Oliveira	Ferreira,	comissão	de	juventude.	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	 demais	 hasteadas.	

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:	“A	vida	é	como	uma	

câmera.	 Foque	 no	 que	 é	 importante,	 capture	 bons	 momentos,	 desenvolva	 a	 vida	 a	 partir	 de	

negativos.	E	se	as	coisas	não	derem	certo,	tire	outra	foto.”	Não	tivemos	Turno	da	Secretaria.	Pelo	

Turno	da	Tesouraria,	o	companheiro	Vinícius	informou	que	está	aberto	para	receber	mensalidades,	

pendências	da	festiva	da	casa	do	Wagner	e	enfeites	do	Rotary	Grill.	Pelo	Turno	da	Instrução	Rotária,	

o	 companheiro	 Vinícius	 abordou	 os	 temas	 “Avenida	 de	 Serviços	 Internacionais”	 e	 “Avenida	 de	

Serviços	da	Juventude”	que	será	anexado	nesta	ata.	Pelo	Turno	do	Companheirismo,	o	companheiro	



Wellinton	 informou	 que	 já	 transcorreram	 trezentos	 e	 vinte	 e	 oito	 dias	 do	 ano	 e	 as	 datas	

comemorativas	são:		

Dia	25	–	Dia	Nacional	do	Doador	de	Sangue;	
	
Dia	 27	 –	 Dia	 do	 Técnico	 da	 Segurança	 do	 trabalho	 e	 Bodas	 de	 Ouro	 de	 Raul	 e	 Nilde	 (pais	 do	
companheiro	Eduardo);	
	
Dia	28	–	Dia	Mundial	de	Ação	de	Graças;	
	
Dia	01	–	Dia	Internacional	da	luta	contra	a	AIDS.	
	

Pelo	Turno	das	Comissões	e	Serviços,	o	Presidente	Marcos	na	última	reunião	colocou	no	whatsapp	

sobre	os	eventos,	e	mesmo	que	o	conselho	diretor	tenha	decidido	por	um	evento,	e	posteriormente	

tenham	surgido	novas	ideias,	devemos	analisar	e	ver	o	que	é	mais	viável	para	o	clube.	O	resultado	da	

enquete	ficou	da	seguinte	forma:	

Sete	votos	 	–	para	noite	dançante;	
Oito	votos	 	–	para	um	terceiro	evento	(que	no	caso	foi	aprovado	a	Comida	de	Boteco);	
Quatorze	votos		–	para	a	quantidade	de	pessoas	de	até	duzentas	pessoas;	
Um	voto	 	 	–	para	a	quantidade	de	pessoas	em	mais	de	duzentas	pessoas;	
Treze	votos	 	–	para	fazermos	sem	parceria	com	alguma	entidade;	
Dois	votos	 	–	para	fazermos	em	parceria	com	alguma	entidade.	
	

O	presidente	Marcos	vai	pedir	para	o	companheiro	Marcelo	coordenar	esse	evento,	uma	vez	que	ele	

já	montou	um	pré-projeto	para	iniciar	os	trabalhos.	O	presidente	Marcos	havia	pedido	em	reuniões	

anteriores	 para	 a	 companheira	 Nelcivânia	 montar	 cinco	 grupos	 de	 companheiros	 para	 visitarem	

instituições	e	passou	a	palavra	para	que	ela	divulgasse	os	grupos:	

Grupo	1	–	Jaime	/	Marcelo	/	Fernando	

Grupo	2	–	Wagner	/	Sarkis	/	Ricardo	

Grupo	3	–	Marcos	/	Eglison	/	Vinícius	

Grupo	4	–	Robson	/	Eduardo	/	Nelcivânia	

Grupo	5	–	Mauro	/	Fabiano	/	Wellinton	

	

O	presidente	Marcos	vai	conversar	com	a	companheira	Nelcivânia	para	ajustar	os	horários	com	cada	

um,	e	pediu	para	que	todos	 irem	pensando	em	entidades	para	visitar,	não	 importando	o	tamanho.	

Sobre	o	projeto	de	Intercambiários	no	Instituto	Federal,	o	companheiro	Wellinton	fez	um	projeto	e	

como	tinha	poucas	informações	vai	falar	com	o	companheiro	Wagner	para	incrementar	o	mesmo.	O	



presidente	Marcos	falou	aos	presentes	que	conforme	o	companheiro	Eduardo	colocou	no	grupo	de	

intercâmbio	 do	 whatsapp,	 que	 temos	 um	 aluno	 da	 Coeb	 interessado	 em	 iniciar	 o	 processo	 de	

intercâmbio	 para	 o	 ano	 de	 dois	 mil	 e	 dezessete/dois	 mil	 e	 dezoito,	 trata-se	 do	 aluno	 Luiz	 Felipe	

Fugolin	 Maschietto.	 O	 presidente	 Marcos	 nesse	 momento	 transforma	 a	 reunião	 ordinária	 em	

Assembleia	 para	 fazermos	 a	 votação	 do	 presidente	 dois	 mil	 e	 dezesseis/dois	 mil	 e	 dezessete.	 O	

companheiro	Vinícius	foi	eleito	por	oito	votos	a	dois.	O	companheiro	Vinícius	agradeceu	a	confiança	

e	credibilidade	que	lhe	foi	depositada	e	disse	que	vai	fazer	o	melhor	possível,	podem	contar	com	ele.	

O	presidente	Marcos	encerrou	a	Assembleia	e	reabriu	a	reunião	ordinária.	Pelo	Turno	dos	Inscritos,	

o	companheiro	Eduardo	leu	um	artigo	da	Revista	Rotária	de	setembro	de	dois	mil	e	quinze,	intitulada	

de	 “O	uso	 da	 palavra	 nas	 reuniões”,	 dentre	 as	 várias	 dicas	 dados	 pelo	 autor	 uma	 que	 chamou	 a	

atenção	foi	“....ao	utilizar	a	palavra,	levante	para	ser	visto,	fale	alto	para	ser	ouvido	e	pouco	para	

ser	aplaudido.”	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	presidente	Marcos	fez	a	doação	por	estar	feliz	em	

virtude	do	companheiro	Vinícius	ter	aceitado	a	indicação	para	ser	presidente,	e	disse	que	o	clube	só	

tem	a	ganhar.	Pelo	Turno	da	presidência,	o	presidente	Marcos	perguntou	quem	 ficou	 responsável	

pela	organização	da	confraternização	do	dia	doze	de	dezembro.	A	companheira	Nelcivânia	disse	que	

ficou	responsável	de	colocar	no	grupo	do	whatsapp.	Após	alguns	comentários	com	relação	à	data	da	

confraternização,	 o	 presidente	 Marcos	 fez	 um	 levantamento	 com	 os	 presentes	 para	 ver	 quem	

poderia	participar	no	dia	doze	por	volta	das	dezenove	horas.	Resultando	nos	seguintes	companheiros	

que	poderão	participar:	Robson,	Sarkis,	Jaime,	Nelcivânia,	Eduardo,	Fernando,	Eglison,	Wellinton	e	

Wagner.	Totalizando	nove	companheiros	que	poderão	participar,	como	foi	ha	maioria,	ficou	mantida	

a	 data	 de	 doze	 de	 dezembro	 às	 dezenove	 horas.	 Os	 companheiros	 Fabiano,	 Marcelo,	 Mauro	 e	

Ricardo,	 que	 estavam	 ausentes	 serão	 questionados	 via	 whatsapp	 ou	 na	 próxima	 reunião.	 A	 Cris,	

esposa	do	companheiro	Robson	deu	uma	sugestão	com	relação	ao	cardápio	para	a	confraternização,	

como	 sempre	 é	 feito	 churrasco,	 sugeriu	 um	 jantar.	 Dentre	 vários	 comentários	 sobre	 o	 assunto	 o	

presidente	 Marcos	 pediu	 para	 ver	 a	 viabilidade	 com	 os	 companheiros	 e	 deu	 autonomia	 para	

decidirem.	 Sobre	 a	 confraternização	 dos	 aniversariantes	 do	 dia	 vinte	 e	 oito	 de	 novembro,	 o	

presidente	Marcos	 perguntou	 como	 estão	 os	 preparativos.	 A	 companheira	 Nelcivânia	 disse	 que	 a	

Camile,	 esposa	 do	 companheiro	 Ricardo,	 perguntou	 o	 que	 será	 feito	 que	 ela	 providenciará.	 O	

presidente	Marcos	disse	que	 será	 feito	 churrasco	nesta	 confraternização	e	na	próxima	 será	 jantar.	

Foi	pedido	pelo	presidente	Marcos	que,	os	companheiros	levassem	vinte	reais	por	pessoa	para	pagar	

ao	 Ricardo	 no	 momento	 da	 festa	 e	 depois	 que	 fechar	 o	 rateio	 pagar	 somente	 a	 diferença.	 O	

presidente	Marcos	embora	contra	sua	vontade,	informou	que	o	custo	da	festiva	do	governador	para	

cada	clube	ficou	em	trezentos	e	setenta	reais,	e	teve	um	clube	que	não	concordou	em	pagar	devido	

aos	 custos	 que	 tiveram	 com	 a	 energia	 entre	 outros.	 O	 presidente	Marcos	 recebeu	 um	 e-mail	 do	

distrito	que	o	RC	de	Ponta	Porã	é	o	mais	 recente	 clube	 criado,	e	em	outro	e-mail	 recebido,	nosso	



clube	 foi	escolhido	para	participar	de	uma	pesquisa	de	custos	da	associação.	O	presidente	Marcos	

perguntou	 ao	 secretário	 Eduardo	 se	 os	 dirigentes	 já	 foram	 cadastrados	 no	 Rotary	 Internacional,	 e	

este	 por	 sua	 vez	 respondeu	 que	 sim.	 Finalizando	 o	 Turno	 da	 Presidência,	 a	 reunião	 do	 Conselho	

Diretor	foi	marcada	para	o	dia	cinco	de	dezembro,	às	dezoito	horas,	no	restaurante	Vó	Maphalda,	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	vinte	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	


