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

março	 de	 dois	 mil	 e	 dezesseis	 (30/03/2016),	 às	 vinte	 horas	 e	 quarenta	 minutos,	 na	 sede	 do	

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

dezessete	 pessoas,	 sendo	 doze	 companheiros:	Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Fabiano	

Alves	 de	 Lima,	 Fernando	 Oliveira	 Ferreira,	 Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	

Fernandes,	Renato	de	Bianchi,	Robson	Augusto	Cottarelli,	Sarkis	Nakad	Junior,	Sérgio	Luiz	Ferreira	

Lima,	 Wagner	 Dauberto	 Mastelaro	 e	 Welinton	 Luis	 Wolber,	 e	 cinco	 visitantes:	 Luciano	 Fiorin,	

companheiro	do	Rotary	Club	de	Birigui,	João	Paulo	Sanches,	companheiro	do	Rotary	Club	de	Birigui,	

Ivana	Gaeti	 Barbosa	Nakad,	esposa	 do	 companheiro	 Sarkis,	Elizabeth	 Campos	 Sinhorini	 e	Gabriel	

Henrique	 Campos	 Sinhorini,	 esposa	 e	 filho	 do	 companheiro	 Eduardo	 respectivamente.	 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	Fernando	Oliveira	Ferreira.	O	

companheiro	 Fabiano	 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	Fabiano	saudou	todos	os	

presentes,	 anunciando	 em	 seguida	 à	 pauta	 da	 reunião	 do	 dia.	 A	 mensagem	 do	 dia	 foi	 lida	 pelo	

companheiro	Eglison:	“Viva	uma	vida	boa	e	honrada.	Assim,	quando	você	ficar	mais	velho	e	pensar	

no	 passado,	 poderá	 obter	 prazer	 uma	 segunda	 vez”.	 (Dalai	 Lama).	 Pelo	 Turno	 da	 Secretaria,	 o	

companheiro	 Eduardo	 leu	 dois	 convites	 de	 inaugurações	 de	 creches,	 sendo	 uma	 do	 Centro	 de	

Educação	Infantil	“Anthero	dos	Santos”,	às	dezessete	horas	do	dia	trinta	e	um	de	março,	na	Avenida	

Thomaz	Lopes	Fernandes,	número	setecentos	e	cinquenta,	Bairro	Residencial	Copacabana	e	também	

do	 Centro	de	Educação	 Infantil	 “Maria	Devechio	Migliorini”,	 às	dezessete	horas	do	dia	quatro	de	



abril,	na	Avenida	José	Agostinho	Rossi,	confluência	com	as	ruas	Mantura	Antônio	e	Celina	Pompeu	de	

Toledo,	 Bairro	 Jardim	 Planalto.	 Também	 informou	 aos	 presentes	 que	 recebemos	 uma	

correspondência	 do	 Conselho	 Regional	 de	 Corretores	 de	 Imóveis,	 comunicando	 a	 posse	 dos	

Representantes	do	Conselho	Regional	de	Corretores	de	Imóveis	do	Estado	de	São	Paulo,	gestão	dois	

mil	 e	 dezesseis/dois	 mil	 e	 dezoito,	 que	 são	 os	 senhores	 CARLOS	 ALBERTO	 CURY	 –	 DELEGADO	

MUNICIPAL,	 JOSÉ	 ALVES	 DE	 MORAES	 –	 SUBDELEGADO	 MUNICIPAL	 e	 MARCOS	 GAJARDONI	

FERNANDES	 –	 MEMBRO	 DE	 INFORMÁTICA.	 O	 secretário	 Eduardo	 também	 falou	 sobre	 a	 XXXIX	

Conferência	Distrital	que	será	realizada	nos	dias	dez,	onze	e	doze	de	junho	em	Paranaíba-MS,	o	valor	

da	 inscrição	 será	 de	 cento	 e	 noventa	 e	 cinco	 reais,	 incluindo,	 pastas,	 material,	 coquetel,	 três	

refeições,	bebidas,	dois	coffee	break	e	o	baile	dos	namorados.	E	para	finalizar	o	secretário	Eduardo	

falou	 sobre	 a	Assembleia	Distrital	 de	 Treinamento	 em	Mirandópolis-SP	 nos	 dia	 dezessete	 de	 abril,	

pediu	 a	 todos	 para	 se	 organizarem	para	 que	 possamos	 ir	 ao	 treinamento	 em	um	grande	 número,	

pelo	 menos	 os	 que	 possuem	 cargos	 no	 PLC.	 Não	 tivemos	 o	 Turno	 da	 Tesouraria.	 Pelo	 Turno	 do	

Companheirismo	o	companheiro	Renato	informou	que	as	datas	comemorativas	da	semana	são:	

Dia	31	–	Dia	da	Saúde	e	Nutrição;	

Dia	 01	 –	 Dia	 da	Mentira,	 aniversário	 do	 companheiro	 Fernando	 e	 aniversário	 do	 Sr.	 Valdomiro	
Ortega	Ferracini	(sogro	da	companheira	Nelcivânia);		

Dia	02	–	Dia	do	Propagandista;	
	
Dia	04	–	Dia	Nacional	do	Parkinsoniano;	
	
	
Pelo	Turno	da	 Instrução	Rotária,	o	companheiro	Vinícius	estava	ausente	por	motivos	de	saúde	e	o	

presidente	Marcos	fez	a	Instrução	Rotária.		Uma	das	questões	que	mais	o	Rotary	da	ênfase	é	o	DQA.	

É	 sempre	 uma	 dificuldade	 admitir	 novos	 companheiros	 e	 é	 difícil	 atrair	 os	 jovens	 para	 o	 Rotary.	

Também	é	muito	difícil	à	retenção,	existe	uma	estatística	resultante	de	uma	pesquisa	feita	a	pedido	

de	um	companheiro,	para	saber	dos	que	saíram	qual	o	motivo	para	que	sirva	de	base.	O	presidente	

Marcos	disse	que	levará	ao	Conselho	Diretor	para	termos	uma	noção.	

Quais	são	as	causas	mais	frequentes	das	saídas:	

1	–	Atingir	as	metas	sugeridas	pelo	RI.	

As	 pessoas	 acabam	 chamando	 pessoas	 sem	 perfil	 para	 o	 Rotary,	 hoje	 estamos	 em	 dezessete	

companheiros	 (a),	 e	 em	 poucas	 gestões	 passamos	 dos	 vinte,	 nosso	 clube	 se	 preocupa	 com	 a	

qualidade,	para	que	venha	para	somar.	



2	–	Admissões	feitas	sem	explicar	os	fundamentos	do	Rotary.	

3	–	Falta	de	Instrução	Rotária.	

É	 o	 que	 aconteceu	 hoje,	 não	 temos	 Instrução	 Rotária.	 Por	 isso	 que	 temos	 o	 segundo	 Instrutor	

Rotário,	deverá	sempre	deixar	uma	pronta	caso	o	titular	não	compareça.	

4	–	Clube	sem	projeto	para	engajamento	e	motivação	dos	novos	associados.		

O	 presidente	Marcos	 disse	 que	 temos	 que	 ter	 comissões	 para	 visitar	 as	 entidades	 para	 trazerem	

propostas	para	projetos,	pode	ser	que	nem	estejam	precisando	de	dinheiro,	de	repente	são	questões	

administrativas,	de	gestão,	nós	temos	vários	tipos	de	projetos	que	podem	ser	feitos.	

5	–	Reuniões	não	planejadas.	

O	presidente	Marcos	disse	que	procura	sempre	fazer	a	pauta	para	ter	alguma	coisa	para	discutir.	

6	–	Falta	de	companheirismo.	

No	 nosso	 clube	 isso	 não	 falta,	 disse	 o	 presidente	Marcos,	mas	 temos	 dificuldades	 em	 cumprir	 os	

horários	das	 reuniões.	O	que	é	uma	 falta	 de	 respeito	 com	os	 companheiros.	O	presidente	Marcos	

disse	que	devemos	 sempre	estar	estimulando	os	 companheiros	a	participarem	das	 conferências,	 e	

todos	 deveriam	 participar	 para	 buscar	 novos	 conhecimentos,	 ele	 disse	 também	 que	 está	

participando	de	 três	 grupos	de	discussão.	 Finalizando	disse	que	os	padrinhos	devem	orientar	 seus	

afilhados	de	como	funciona.	

Pelo	Turno	das	Comissões	e	Serviços,	o	presidente	Marcos	disse	que	estamos	com	dificuldades	com	

a	 Coeb,	 com	 relação	 á	 vaga	 para	 intercambiários.	 Disse	 também	 que	 precisamos	 visitar	 algumas	

escolas	para	trocar	a	Coeb	e	vai	pedir	ajuda	dos	companheiros	Wagner	e	Welinton	para	ver	se	daria	

para	 fazer	com	o	 IFESP,	ou	resolvemos	ou	será	o	 fim	do	 intercâmbio	que	é	um	braço	do	Rotary.	O	

presidente	Marcos	finalizou	pedindo	para	quem	puder	ajudar	o	Robson,	o	fazer,	porque	ele	não	tem	

disponibilidade	de	horário.	 Sobre	o	evento	Comida	de	Boteco,	o	 companheiro	Marcelo	pediu	para	

ver	 como	estão	 às	 vendas	 dos	 convites,	 e	 como	ainda	 está	 cedo,	 o	 presidente	Marcos	 pediu	 para	

irem	colocando	no	Whatzapp	par	ir	motivando	os	outros.	O	companheiro	Marcelo	disse	que	vendeu	

tudo	e	vai	ajudar	os	que	ainda	não	venderam.	O	presidente	Marcos	disse	que	está	com	o	checklist	do	

evento,	 não	 vai	 dar	 “pitaco”,	 apenas	 tirou	 algumas	 dúvidas	 com	 o	 companheiro	 Marcelo.	 O	

companheiro	Marcelo	 parabenizou	 o	 companheiro	 Renato	 pelo	 vídeo	 do	 evento.	 O	 companheiro	



Renato	 se	 prontificou	 para	 fazer	 as	 alterações	 de	 acordo	 com	 as	 sugestões.	 O	 presidente	Marcos	

pediu	para	quem	puder	ir	acertando	os	patrocínios	e	convites	já	ir	fazendo,	pois	está	preocupado	em	

pagar	o	Fábio.	E	pediu	também	para	o	companheiro	Sarkis	tirar	um	extrato	da	conta	para	ele	acertar	

o	caixa	com	o	companheiro	Wagner.	Pelo	Turno	dos	Inscritos,	o	companheiro	Renato,	falou	sobre	o	

evento	“Momento	Empreendedor”	na	Praça	Dr.	Gama	no	dia	dois	de	abril,	das	nove	horas	até	o	meio	

dia.	 As	 entidades	 como	 SENAI,	 ETEC,	 ACIB,	 entre	 outras,	 estarão	 fazendo	 trabalhos	 como	 medir	

pressão	arterial,	serviços	de	manicure	e	muitos	outros	trabalhos,	vale	lembrar	que	esse	é	um	evento	

do	 SEDEC.	 O	 companheiro	 Welinton	 disse	 que	 conversou	 com	 a	 Érica	 e	 Ana	 do	 IFESP	 e	 ficaram	

acertadas	as	seguintes	datas	para	o	projeto	de	integração	intercâmbio	x	escola.	

03/05	–	Professor	de	Sociologia		 –	15:30	às	17:10	horas	
12/05	–	Professor	de	Artes	 	 –	15:30	às	17:10	horas	
20/05	–	Professor	de	Geografia		 –	15:30	às	17:10	horas	
	
Sobre	 o	 transporte	 a	 Érica	 se	 prontificou	 a	 busca-la	 no	 dia	 três	 de	 maio,	 precisamos	 resolver	 os	

outros	dias.	O	companheiro	Marcelo	agradeceu	a	presença	dos	visitantes,	desejou	ao	companheiro	

Fabiano	muito	 sucesso	na	 vida,	 em	virtude	de	 sua	 ida	para	a	 Inglaterra,	 sentiremos	 sua	 falta,	mas	

estamos	felizes	por	ele.	E	finalizou	dizendo,	como	disse	o	presidente	Marcos,	nós	temos	que	avaliar	o	

perfil	de	nossos	convidados,	e	é	uma	honra	ter	sido	seu	padrinho.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	

companheiro	 Sarkis	 fez	 a	 doação	 e	 disse	 que	 como	o	 companheiro	Marcelo	 falou,	 ficamos	 tristes,	

mas	 é	 por	 uma	 boa	 causa	 e	 não	 será	 para	 sempre,	 quando	 ele	 ficar	 rico	 ele	 volta,	 brincou	 o	

companheiro	Sarkis.	O	presidente	Marcos	também	fez	a	doação	e	disse	que	é	um	misto	de	tristeza	e	

alegria	pela	saída	do	companheiro	Fabiano,	mas	é	por	uma	boa	causa.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	

presidente	Marcos	disse	que	sobre	o	transporte	da	Margot	ele	se	comprometerá	com	a	solução,	caso	

não	ache	ninguém	para	 leva-la,	se	for	o	caso	pagará	um	taxi,	mas	ela	participara	do	projeto.	Pediu	

para	 o	 companheiro	 Welinton	 confirmar	 mesmo	 se	 a	 Érica	 vai	 leva-la	 no	 dia	 três	 de	 maio.	 O	

presidente	Marcos	 lembrou	da	XXXIX	Conferência	Distrital	e	quem	não	for	pediu	para	já	avisar.	Ele	

disse	 que	 irá	 pelo	 cargo	 e	 mesmo	 que	 não	 tivesse	 o	 cargo	 também	 iria,	 pois	 é	 prazeroso.	 O	

governador	assistente	Paulo	Livramento	do	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	abril,	está	organizando	uma	

caravana	para	 irem	à	Conferência.	Ficou	definida	para	o	dia	dois	de	abril	a	festiva	de	despedida	do	

companheiro	Fabiano	na	casa	do	companheiro	Mauro.	Para	finalizar	o	presidente	Marcos	disse	que	o	

companheiro	 Fabiano	 agregou	muito	 para	 o	 nosso	 clube,	 pediu	 para	 que	 ele	 não	 saia	 do	mundo	

rotário	e	seja	um	elo	para	nós	lá	fora.	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	quarenta	e	cinco	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	


