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

mês	de	maio	de	dois	mil	e	dezesseis	(25/05/2016),	às	vinte	horas	e	trinta	e	oito	minutos,	na	sede	do	

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

dez	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Jaime	 Juliete,	 Marcelo	 Yamane	

Tanaka,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Renato	de	Bianchi,	Robson	Augusto	Cottarelli,	Sarkis	

Nakad	 Junior,	 Vinícius	 Andreotti	 e	 Sérgio	 Luiz	 Ferreira	 Lima.	 A	 mesa	 diretora	 foi	 composta	 por	

Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 presidente	 do	 Rotary	 Club	 de	 Birigui	 –	 Cidade	 Pérola,	Carlos	

Eduardo	Sinhorini,	secretário	e	o	conselheiro	Jaime	Julieti.	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:	“Ter	desafios	é	o	que	faz	a	

vida	 interessante	e	 superá-los	é	o	que	 faz	a	vida	 ter	 sentido.”	 (Joshua	 J.	Marine).	Não	 tivemos	o	

Turno	 da	 Secretaria	 e	 o	 Turno	 da	 Tesouraria.	 Pelo	 Turno	 do	 Companheirismo	 o	 companheiro	

Welinton	estava	ausente	e	o	companheiro	Eglison	informou	que	já	transcorreram	cento	e	quarenta	e	

seis	dias	do	ano,	e	as	datas	comemorativas	da	semana	são:	

Dia	25	–	Dia	da	Indústria;	

Dia	27	–	Dia	do	Profissional	Liberal;		

Dia	29	–	Dia	do	Estatístico;	

Dia	30	–	Dia	do	Geólogo;	



Dia	31	–	Dia	do	Comissário	de	Bordo;		

Pelo	 Turno	 da	 Instrução	 Rotária,	 o	 companheiro	 Vinícius	 estava	 ausente	 e	 o	 presidente	 Marcos	

explanou	sobre	o	“Conselho	de	Legislação”	extraído	do	site	do	RI,	após	a	explanação	disse	que	quem	

quiser	 mais	 informações	 é	 só	 consultar	 o	 site	 do	 RI.	 Pelo	 Turno	 das	 Comissões	 e	 Serviços,	 o	

presidente	Marcos	disse	que	no	evento	Comida	de	Boteco,	foram	vendidos	cento	e	cinquenta	e	dois	

convites,	 e	 que	 tivermos	 alguns	 problemas	 na	 portaria	 como:	 Entregas	 de	 convites,	 cartões	 de	

academia	e	comandas.	Para	o	próximo	devemos	aperfeiçoar	a	recepção	e	a	entrada	no	 local.	Disse	

também	que	já	foram	pagos,	o	Bar	Barão,	as	bebidas	da	banda,	e	as	flores	da	decoração	das	mesas	

foram	doadas	pela	 Luciane,	 esposa	do	 companheiro	Vinícius,	 agora	 só	 falta	 acabar	de	 receber	dos	

companheiros.	 Sobre	o	projeto	do	 IFSP,	o	 companheiro	Renato	disse	que	não	pode	comparecer,	e	

disse	que	ainda	não	fez	contato	com	as	coordenadoras,	mas	acha	que	foi	a	contento.	O	companheiro	

Robson	 que	 estava	 lá	 acompanhando	 a	 Margot	 disse	 que	 as	 perguntas	 foram	 “esdruxulas”,	 e	

perguntou	 para	 o	 presidente	Marcos	 se	 ele	 também	 percebeu	 que	 as	 perguntas	 não	 foram	 bem	

selecionadas.	 O	 presidente	 Marcos	 acha	 que	 para	 o	 próximo	 ano	 devemos	 planejar	 com	 mais	

antecedência	 o	 que	 vai	 ser	 feito,	 e	 disse	 que	 não	 foi	 executado	 o	 que	 o	 companheiro	 Welinton	

descreveu	no	projeto.	O	presidente	Marcos	disse	que	falou	com	o	companheiro	Sérgio	Costa	do	RC	

de	 Birigui,	 sobre	 a	 transmissão	 de	 posse,	 e	 ele	 disse	 que	 deixou	 a	 cargo	 do	 companheiro	Wilson	

Flamarini	que	será	o	novo	presidente	do	RC	de	Birigui,	e	disse	também	que	o	presidente	do	RC	de	

Birigui	 XIX	 de	 Abril,	 Eldir	 Paulo	 Scarpin	 também	 se	 colocou	 a	 disposição.	 O	 presidente	 Marcos	

nomeou	 o	 companheiro	Mauro	 para	 coordenar	 a	 festiva	 da	 Transmissão	 de	 Posse	 e	 pediu	 para	 o	

companheiro	 Eduardo	 nomear	 mais	 alguns	 companheiros	 para	 ajuda-lo.	 O	 companheiro	 Renato	

perguntou	 se	 existe	 um	 orçamento	 e	 o	 presidente	Marcos	 disse	 que	 não,	 essa	 festiva	 sempre	 dá	

prejuízo.	Pelo	Turno	dos	Inscritos	o	companheiro	Renato	disse	que	o	presidente	Marcos	pediu	para	

fazer	um	levantamento	do	nome	dos	padrinhos	dos	companheiros,	e	quem	ainda	não	informou,	por	

favor,	o	faça.	O	companheiro	Marcelo	perguntou	qual	a	finalidade,	e	o	presidente	Marcos	disse	que	é	

surpresa.	 O	 companheiro	 Eglison	 perguntou	 oque	 a	 Larissa	 achou	 da	 reunião	 e	 o	 companheiro	

Renato,	que	foi	quem	a	convidou,	disse	que	ela	gostou	muito	e	disse	que	ele	a	pegou	pelo	coração	e	

gosta	 muito	 dessas	 causas.	 Não	 tivemos	 Turno	 do	Momento	 Feliz.	 Pelo	 Turno	 da	 Presidência,	 o	

presidente	Marcos	perguntou	para	o	companheiro	Eduardo	se	ele	falou	com	a	Sí	do	VCC,	e	ele	disse	

que	ainda	não.	Perguntou	também	para	o	companheiro	Vinícius	sobre	a	hospedagem	da	Margot	em	

Paranaíba	para	a	Conferência,	e	ele	disse	que	está	esperando	o	companheiro	Fábio	Poe	retornar.	O	

presidente	Marcos	disse	que	como	não	vai	nenhum	companheiro	do	clube,	precisa	falar	com	ele	para	

coloca-la	em	casa	de	rotarianos.	O	presidente	Marcos	informou	que	o	companheiro	Gedson	do	RC	de	

Birigui	não	foi	eleito	para	Diretor	do	Rotary	Internacional	no	Brasil	e	América	Latina	e	o	novo	diretor	



é	Paulo	Augusto	Zanardi	da	cidade	de	Curitiba-PR.	O	presidente	Marcos	esteve	presente	no	evento	

Costela	de	Chão	do	RC	de	Birigui	 XIX	de	Abril	 em	parceria	 com	o	VCC	e	 teceu	alguns	 comentários	

sobre	o	evento:	Colocaram	carros	da	Nissan	em	exposição,	cogitaram	de	colocarmos	no	Rotaty	Gril,	

mas	ele	não	gostou,	pois	achou	que	como	ficou	lá	fora	poucos	virão,	acha	que	deveríamos	colocar	lá	

dentro.	Foram	vendidos	quinhentos	convites,	e	oque	não	pode	acontecer	no	nosso	evento	é	 faltar	

mesas,	 havia	 pessoas	 pegando	 comida	 e	 outras	 esperando	mesas.	 As	mesas	 não	 tinham	 nenhum	

enfeite,	 o	 companheiro	 Jaime	 achou	 tudo	muito	 simples.	 Não	 anunciaram	 os	 patrocinadores,	 isso	

não	 pode	 acontecer.	 O	 companheiro	 Jaime	 disse	 que	 as	meninas	 do	 VCC	 estavam	 insatisfeitas.	 O	

presidente	 Marcos	 comentou	 também	 que	 devemos	 cuidar	 dos	 horários	 para	 comer,	 para	 fazer	

sorteios,	devemos	ter	cronograma	para	tudo.	Sobre	os	 leilões	acha	que	devemos	ou	fazer	um	bom	

leilão	 ou	 não	 fazer,	 pois	 na	 ocasião	 leiloaram	 garrafas	 de	 pinga,	 bolos,	 etc...	O	 presidente	Marcos	

disse	que	teria	que	ser	cinquenta	por	cento	de	tudo,	e	o	companheiro	Jaime	disse	que	elas	gostam	

muito	de	 trabalhar	 com	a	 gente,	 pois	 somos	 transparentes	 e	prestamos	 conta	de	 tudo.	 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	


