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

de	 junho	 de	 dois	 mil	 e	 dezesseis	 (29/06/2016),	 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,	 Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	

Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini,	Ricardo	Siquinelli	Catarin,	Robson	Augusto	Cottarelli,	Vinícius	

Andreotti,	Wagner	Dauberto	Mastelaro	e	cinco	visitantes,	Cristiane	Nomerowsky	Cottarelli,	esposa	

do	companheiro	Robson,	Elizabeth	Campos	Sinhorini	e	Gabriel	Henrique	Campos	Sinhorini,	esposa	e	

filho	do	companheiro	Eduardo,	 João	Pedro	Ferracini,	 filho	da	companheira	Nelcivânia	e	Margot	C.	

Chevalereau,	 nossa	 intercambiária	 dois	 mil	 e	 quinze/dois	 mil	 e	 dezesseis.	 A	 mesa	 diretora	 foi	

composta	 por	Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 presidente	 do	 Rotary	 Club	 de	 Birigui	 –	 Cidade	

Pérola,	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 secretário	 e	 o	 presidente	 indicado	 Vinícius	 Andreotti.	 O	

companheiro	 Fernando	 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	Fernando	saudou	todos	os	

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

companheiro	 Eglison:	 “O	maior	 prazer	 de	 um	 homem	 inteligente	 é	 bancar	 um	 idiota	 diante	 do	

idiota	que	quer	bancar	o	 inteligente”.	 (Confúcio).	Não	tivemos	o	Turno	da	Secretaria,	o	Turno	da	

Tesouraria,	o	Turno	do	Companheirismo	e	o	Turno	da	Instrução	Rotária.	Pelo	Turno	das	Comissões	

e	 Serviços,	 o	 presidente	 Marcos	 passou	 à	 palavra	 a	 intercambiária	 Margot	 para	 fazer	 sua	

apresentação	sobre	o	Brasil.	Sobre	a	festiva	de	posse	o	presidente	Marcos	repassou	alguns	detalhes	

no	check	list.	Pelo	Turno	dos	Inscritos,	companheiro	Vinícius	entregou	uma	placa	para	o	presidente	



Marcos	em	nome	do	clube	com	os	dizeres,	“Conferido	pelos	companheiros	do	Rotary	Club	de	Birigui	

–	 Cidade	 Pérola	 a	Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes	 pelo	modelo	 de	 organização,	 dedicação	 e	

seriedade	na	gestão	presidencial	do	ano	rotário	2015/2016”.	O	companheiro	Vinícius	teceu	alguns	

comentários	de	agradecimentos	e	o	parabenizou	pela	sua	gestão.	O	companheiro	Eduardo	também	

agradeceu	 a	 oportunidade	 de	 trabalhar	 ao	 seu	 lado,	 disse	 que	 foi	 um	 grande	 aprendizado	 e	

parabenizou	pelo	seu	excelente	trabalho.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	companheiro	Robson	fez	

a	doação	e	disse	que	está	feliz	pelo	presidente	Marcos	ter	ido	a	Três	Lagoas	representa-lo	na	reunião	

do	 intercâmbio,	pois	 tinha	um	compromisso	e	 também	 ficou	 sabendo	por	acaso	na	última	hora.	 E	

completou	 dizendo	 que	 um	 clube	 é	 assim	 que	 funciona,	 um	 socorre	 o	 outro	 e	 agradeceu	 o	

presidente	Marcos	pela	sua	atitude.	O	segundo	motivo	de	sua	doação	é	que	está	completando	nove	

anos	de	casado	com	a	Cristiane,	e	o	terceiro	e	último	motivo	é	que	no	sábado	ele	completa	quarenta	

e	 seis	anos	na	presença	de	pessoas	que	ele	gosta	muito.	O	presidente	Marcos	disse	que	com	esse	

momento	feliz	do	companheiro	Robson,	completamos	a	marca	de	um	momento	feliz	por	reunião,	e	

retribuiu	o	agradecimento	ao	companheiro	Robson.	Pelo	Turno	da	Presidência,	o	presidente	Marcos	

disse	que	“Ser	líder	não	é	fazer	tudo	e,	também,	não	é	fazer	nada;	Ser	líder	é	ter	o	controle	de	tudo,	

sem	 fazer	 tudo.”	 E	 sobre	 a	 reunião	 em	 Três	 Lagoas,	 como	 o	 companheiro	 Robson	 não	 pode	 ir,	 e	

ninguém	pode	substituí-lo,	ele	disse	que	tinha	que	ir,	mesmo	com	o	carro	quebrado,	teria	que	ir	de	

qualquer	forma.	O	presidente	Marcos	disse	ao	companheiro	Robson	que	tem	que	parabeniza-lo	pela	

sua	 gestão	 no	 ano	 anterior,	 porque,	 agora	 ele	 sabe	 o	 quanto	 é	 difícil	 ser	 presidente	 e	 oficial	 de	

intercâmbio	ao	mesmo	tempo.	Ele	agradeceu	também	ao	companheiro	Wagner,	que	também	deu	de	

si	 sem	 pensar	 em	 si,	 cedeu	 sua	 casa	 para	 as	 reuniões	 do	 clube	 sem	 pedir	 contrapartida	 de	 exigir	

jantares	e	deixar	a	vontade	para	quem	quiser	jantar	ou	não,	e	também	por	ter	sido	seu	tesoureiro,	

por	 tudo	 isso	 ele	 o	 agradece.	O	presidente	Marcos	 finalizou	desejando	boa	 sorte	 ao	 companheiro	

Eduardo,	que	será	o	próximo	presidente.	E	por	fim,	agradeceu	a	presença	de	todos	os	companheiros	

e	 convidados.	 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	
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