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Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada aos vinte e dois dias de outubro de 

2014 (22/10/2014), às vinte horas e trinta minutos,  no Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua Saudades, 

764. Estiveram presentes 17 (dezessete) pessoas, sendo dez companheiros: Carlos Eduardo Sinhorini, 

Jaime Julieti, Marcelo Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Mauro Célio Mora, 

Nelcivania Gomes de Freita Ferracini, Ricardo Siquinelli, Sarkis Nakad Junior, Vinicius Andreotti e 

Wagner Dauberto Mastelaro. Os visitantes foram no total de sete pessoas que assinaram a lista de 

presença. A mesa principal foi formada por Sarkis Nakad Junior – vice-presidente, Marcos Antonio 

Benatte Fernandes – secretário e pelo Companheiro Honorário Tim Ussui. O Companheiro Wagner 

realizou a abertura da reunião do dia, convocando todos os presentes a tomarem seus lugares. Dada a 

palavra ao Vice-Presidente, o mesmo convocou todos à saudação à bandeira Nacional e demais hasteadas. 

Pelo turno do protocolo, o Companheiro Wagner saudou todos os presentes, anunciando em seguida a 

pauta da reunião do dia. A mensagem do dia foi proferida pelo Companheiro Jaime: “O ânimo tranquilo 

de um justo pode descobrir mais coisas que todos os sábios.” Sófocles. Pelo turno da Secretaria  - o 

Secretário informou que enviou e-mail do distrito sobre o encontro das famílias na cidade de Ponta-Porã – 

MS nos dias 05 e 06 de dezembro de 014; e-mail do distrito contendo o link informativo RI nº 212; a 

justificativo da ausência do Presidente Robson; comunicou a visita, na próxima reunião, do Governador 

Assistente Vlademir Marangoni Filho; convite enviada pela Câmara Municipal de Birigui, para entrega 

dos Diplomas de Professor Estadual Destaque 2014 - Sr. Raul Rodrigues Neto e de Professora Municipal 

Destaque 2014 – Sra. Silvana Zamboni Mantovani, que ocorreu no dia de ontem. Pelo turno da 

Tesouraria – o Companheiro Ricardo agradeceu a cooperação do Vinicius e do Marcos no fechamento 

do caixa no evento; que a arrecadação não foi igual a do ano passado, mesmo não tendo os números 

finais. Pelo turno do companheirismo – o Companheiro Marcos informou as datas comemorativas do 

período de  22 a 29 de outubro de 2014: 23 = Dia da Força Aérea Brasileira e do Aviador; 

24 = Dia da Nações Unidas (ONU); 25 = Dia do Sapateiro; 27 = Aniversário sra. Ivana 

(esposa do companheiro Sarkis); 28 = Dia do Funcionário Público e Aniversário de 

Casamento do companheiro Marcos. Não houve o turno da Informação ou Instrução Rotária. 

Pelo turno das comissões de serviços o Companheiro Wagner informou que estará retomando o projeto 

Intercâmbio com a Escola Regina Valarini Vieira realizado no ano rotário 2013/2014 e solicitará a 

participação dos intercambiarios brasileiros que foram nos anos interiores nos intercâmbios; o vice-



presidente solicitou que cada companheiro desse o seu depoimento sobre o evento Rotary Grill: Jaime – o 

evento ficou abaixo das expectativas e o calor atrapalhou as vendas; Vania – o evento não ficou de acordo 

com o esperado, mas acredita no bom resultado financeiro; Ricardo – as vendas foram baixas, o 

estacionamento deu prejuízo, convites vendidos na quantidade menor que do ano passado, bingo e 

sorvetes venderam menos, o aspecto positivo ficou por conta da boa quantidade de brindes; Mauro – 

devemos economizar mais para aumentar o lucro, entende a quantidade de 600 (seiscentos) convites 

possibilita um atendimento melhor e o aprova o pagamento do bingueiro pois animou e aumentou a 

arrecadação do evento; Wagner – destacou a participação de todos e parabenizou as pessoas do Taquari 

que ajudaram no evento, a quantidade de carne era bem maior do que o,ano passado, devemos pensar na 

sobra da comida para não ficar na correria para quem doar, repensar a quantidade da bebida alcoólica 

devido a Lei Seca, o sorvete teve lucro de apenas R$130,00 (cento e trinta reais) e se for mantida a opção 

de levar pratos e talheres, aumentar os pontos para recolher comida; Vinicius – questionou a data do 

evento, pois está coincidindo com a prova do intercâmbio e devido a época do calor; Sarkis – para o 

próximo evento deve ser instalado climatizadores ou procurar outro local, como por exemplo Salão do 

Bairro Fátima e o Campo do Basebol; Marcelo – a arrecadação financeira será menor devido ao mercado 

fraco e a temperatura; Marcos – questionou a baixa venda dos convites em relação ao preço de R$35,00 

onde em qualquer saída de final de semana a pessoa gasta no mínimo R$40,00, baixo número de 

voluntários, melhor a venda de bebidas no evento, muitos vendedores juntos e pouca movimentação, 

entende que o calor e talhares dificultaram a venda e agradeceu a Deus por ter ventado e o dia estar 

nublado. Pelo turno da Palavra Livre – o Companheiro Paulo Livramento do Rotary Club de Birigui – 

XIX de Abril agradeceu a companhia do Companheiro Honorário Tim e o parabenizou pela homenagem 

recebida do Rotary International nos EUA; convida os companheiros a participar da reunião, no SINB, 

amanhã, às 17hs, com o Sr. Antenor do Sindicato das Indústrias, para agendar uma palestra com o 

Companheiro Elcio sobre a ABTRF; o Companheiro Sarkis indagou o Companheiro Paulo Livramento 

sobre o andamento do Projeto Subsídio Global da APAE, o Sr. Paulo informou que ainda não recebeu 

nenhum comunicado, mas sabe que o Companheiro Gedson do Rotary Club de Birigui está gerenciando o 

projeto; indagou, também, sobre a informação de que o Hospital Felicio Luquini irá fechar suas 

atividades, o Sr. Paulo informou que segundo informação do Companheiro Ari de seu Clube, pelo motivo 

do Hospital não estar recebendo mais verbas do Governo Federal, a situação financeira ficou difícil e 

dentro de 6 (seis) meses será encerrada sua atividade; o companheiro Tim não faz questão de mencionar a 

homenagem nos EUA, onde foram homenageados três pessoas dos EUA, uma pessoa da Filipinas, 

Indonésia, China, Taiwan e Brasil, no caso o Tim. No evento foi o último a falar e o único com tradutor. 

Esteve com ele nos EUA a esposa, as duas filhas, a família americana que acolheu seu saudoso filho 

Marcelo, o Curador da Fundação Rotária no Paraná, os Governadores dos distritos 4420 e 4470, para 

receber o título: ARCH C. KLUMPH SOCIETY, por ter doado US$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 

mil dólares) para a Fundação Rotária. Mencionou, também, o voto de aplauso concedido pela Câmara 

Municipal de Araçatuba pela ação do Rotary contra a Polio e ele estava presente na solenidade junto com 

o Governador do Distrito 4470 – Sidney Garcia de Souza. Não houve o turno do Momento Feliz. Pelo 

turno da Presidência - o Vice-Presidente mencionou o e-mail do Presidente sobre a possibilidade, de 

durante a reforma do Restaurante Vó Maphalda, reunirmos em outro local como o Hotel Arco ou o 



Birigui Pérola Clube. Por fim, o companheiro Sarkis agradeceu a presença de todos os companheiros e 

visitantes, por não haver nada mais a tratar , encerrou a reunião e pediu a todos que em pé saudassem os 

pavilhões hasteados. Eu, Marcos Antonio Benatte Fernandes,  secretário, lavrei, nesta data, a presente ata 

que vai por mim e pelo vice-presidente assinada. 

 
 
___________________________                           ______________________________ 
Sarkis Nakad Junior                            Marcos Antonio Benatte Fernandes          Vice-Presidente 
            Secretário 


