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

dezembro	de	dois	mil	e	quinze	(09/12/2015),	às	vinte	horas	e	trinta	minutos,	na	sede	do	restaurante	

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

pessoas,	 sendo	 onze	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Fabiano	 Alves	 de	

Lima,	Marcelo	Yamane	Tanaka,	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	Mauro	Célio	Mora,	Nelcivânia	

Gomes	 de	 Freita	 Ferracini,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Sarkis	 Nakad	 Junior,	 Wagner	 Dauberto	

Mastelaro	 e	 Wellinton	 Luis	 Wolber,	 e	 nove	 visitantes:	 Renato	 de	 Bianchi,	 convidado	 do	

companheiro	Fabiano,	Tim	Ussui,	sócio	honorário	do	nosso	clube,	Sandra	Sanches	Mora,	esposa	do	

companheiro	 Mauro,	 Milena	 Zambotti	 e	 Franciele	 F.	 de	 Lima,	 esposa	 e	 filha	 do	 companheiro	

Fabiano,	 Ivana	 Gaeti	 Nakad	 e	 Juliana	 Nakad,	 esposa	 e	 filha	 do	 companheiro	 Sarkis,	 Mônica	

Machado	 Fugolin	 e	 Luiz	 Felipe	 Fugolin	 Maschietto,	 candidato	 a	 intercambiário	 dois	 mil	 e	

dezessete/dois	mil	e	dezoito.	A	mesa	diretora	foi	composta	por	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	

presidente	 do	 Rotary	 Club	 de	 Birigui	 –	 Cidade	 Pérola,	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 secretário	 e	 Tim	

Ussui,	sócio	honorário	do	nosso	clube.	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	demais	hasteadas.	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:	“São	os	pequenos	gestos	e	atitudes	do	nosso	

dia	a	dia	que	devemos	proporcionar	o	mínimo	de	alegria	e	compreensão	a	todos	que	nos	cercam.	

Que	o	espírito	natalino	encha	os	nossos	 corações.	Boas	Festas	e	 Feliz	Ano	Novo”.	Não	 tivemos	o	

Turno	da	Secretaria.	Pelo	turno	da	Turno	da	Tesouraria,	o	companheiro	Wagner	disse	que	estamos	

encerrando	o	ano	e	quem	estiver	com	alguma	mensalidade	atrasada	deve	por	gentileza	procura-lo.	



Ainda	na	tesouraria	o	companheiro	Églison	informou	que	está	recebendo	os	vinte	reais	da	festiva	da	

casa	 do	 companheiro	Wagner.	 Não	 tivemos	 o	 Turno	 da	 Instrução	 Rotária,	 devido	 à	 ausência	 do	

companheiro	Vinícius.	 Pelo	Turno	do	Companheirismo,	 o	 companheiro	Wellinton	 informou	que	 já	

transcorreram	trezentos	e	quarenta	e	quatro	dias	do	ano	e	as	datas	comemorativas	são:		

Dia	09	–	Dia	do	Fonoaudiólogo;	
	
Dia	10	–	Declaração	Universal	dos	Direitos	Humanos;	
	
Dia	11	–	Dia	do	Arquiteto;	
	
Dia	13	–	Dia	do	Marinheiro	e	aniversário	do	Sr.	Raul	Sinhorini	(pai	do	companheiro	Eduardo);	
	
Dia	14	–	Dia	Nacional	do	Ministério	Público;	
	
Dia	16	–	Dia	do	Reservista.	
	

Pelo	Turno	das	Comissões	e	Serviços,	o	Presidente	Marcos	perguntou	ao	companheiro	Marcelo	se	

ele	conseguiu	ver	os	custos	do	evento,	“Comida	de	Boteco”,	e	ele	disse	que	não.	Perguntou	também	

para	o	companheiro	Wagner	se	ele	falou	com	o	Luiz	Felipe,	candidato	a	intercâmbio	da	Coeb,	e	ele	

disse	que	fará	uma	reunião	com	ele	após	a	reunião	ordinária.	O	presidente	Marcos	perguntou	como	

está	o	andamento	da	festiva	de	final	de	ano,	cardápio,	preparativos,	churrasqueiro,	entre	outros...	O	

companheiro	Sérgio	disse	que	será	um	prazer	para	ele	cuidar	da	churrasqueira	e	que	na	quinta-feira	

ele	 comprará	 o	 que	 for	 necessário	 e	 se	 encarregará	 de	 organizar.	 O	 companheiro	 Robson	 se	

prontificou	a	ajudar	na	churrasqueira.	A	Sandra	ficou	de	ver	com	as	mulheres	o	que	será	feito	além	

da	carne.	Pelo	Turno	dos	Inscritos,	a	companheira	Nelcivânia	disse	que	a	Márcia	do	Solar	deixou	uma	

carta	de	agradecimento	e	uma	 lembrancinha	para	todos	do	clube.	Recebemos	a	feliz	visita	do	Tim,	

sócio	honorário	do	clube,	que	também	se	inscreveu	para	dizer	algumas	palavras	para	os	presentes.	

Primeiramente	o	Tim	fez	brincadeiras	com	o	companheiro	Marcelo	com	quem	veio	de	carona,	e	disse	

que	a	coisa	mais	divina	é	ser	pai	e	mãe,	se	referindo	ao	companheiro	pelo	nascimento	do	Bernardo.	

Elogiou	as	instalações	do	restaurante,	disse	que	virá	um	dia	para	jantar	com	a	família	e	se	desculpou	

por	 ficar	 seis	 meses	 sem	 nos	 visitar,	 pois	 disse	 que	 crê	muito	 no	 nosso	 clube.	 E	 finalizando	 suas	

palavras	 o	 Tim	 falou	 sobre	 o	 dia	 de	 Ação	 de	 Graças	 que	 foi	 comemorado	 no	 dia	 vinte	 e	 seis	 de	

novembro	 nos	 EUA,	 perguntando,	 O	 que	 é	 Ação	 de	 Graças?	 E	 respondendo,	 “...é	 buscar	

incansavelmente	as	ações	do	Rotary,	sempre	agradecendo	a	Deus	e	vivendo	sempre	em	harmonia	

principalmente	com	os	companheiros	do	Pérola.	É	tempo	de	perdão,	renovação	e	para	que	no	ano	

dezesseis	 estejamos	 todos	 juntos	 aqui	 novamente.	 E	 nós	 somos	 eternos	 subordinados	 a	 Deus.	

Sempre	 busco	 e	 digo,	 nunca	 estarei	 sozinho,	 eu	 tenho	 vocês”.	 Pelo	 Turno	 do	Momento	 Feliz,	 o	



companheiro	Fabiano	fez	a	doação	por	estar	 feliz	em	virtude	de	sua	esposa	Milena	ter	se	formado	

neste	ano,	ter	dado	aulas	e	o	seu	“pupilo”	Renato	estar	se	tornando	o	mais	novo	rotariano	do	clube.	

O	Tim	 também	 fez	 sua	doação	por	estar	 feliz	por	estar	 junto	 com	a	gente,	disse	que	os	 sorrisos	o	

renovam	e	o	tiram	da	solidão.	Disse	que	sua	esposa	está	em	tratamento	médico	em	São	Paulo,	e	o	

Marcelo	o	encontrou	em	Araçatuba	e	um	momento	que	ele	estava	caído	e	ele	me	carregou	como	as	

passadas	na	areia.	 Estou	 realmente	 fortalecido	por	estar	aqui.	 (pode	 soar	estranho	 suas	palavras,	

mas	entendo	que	ele	fez	uma	menção	a	uma	passagem	bíblica	que	diz	,...enquanto	caminhava	na	

areia	e	pensava	estar	sozinho	vendo	minhas	pegadas,	na	realidade	as	pegadas	eram	de	Deus,	pois	

estava	 me	 carregando	 no	 colo).	 Pelo	 Turno	 da	 presidência,	 o	 presidente	 Marcos	 avisou	 que	

conforme	 definido	 com	os	 companheiros	 do	 Conselho	Diretor,	 as	 férias	 serão	 do	 dia	 dezesseis	 de	

dezembro	de	dois	mil	e	quinze	a	treze	de	janeiro	de	dois	mil	e	dezesseis,	retornaremos	no	dia	vinte	

de	 janeiro	 de	 dois	mil	 e	 dezesseis.	 O	 presidente	Marcos	 disse	 aos	 companheiros	 que	 tem	 a	 grata	

satisfação	de	reforçar	o	que	o	companheiro	Fabiano	disse,	que	o	seu	convidado,	decidiu	continuar	no	

clube	e	tomará	posse	no	dia	vinte	e	sete	de	janeiro	de	dois	mil	e	dezesseis	se	tornando	o	mais	novo	

rotariano	do	clube.	Também	no	dia	vinte	e	sete	de	 janeiro	de	dois	mil	e	dezesseis	a	 intercambiária	

Margot	 fará	 sua	 apresentação	 sobre	 a	 França.	 O	 presidente	 Marcos	 convidou	 o	 candidato	 a	

intercambiário	Luiz	Felipe	para	assistir	a	apresentação	da	Margot	para	se	inteirar	de	como	funciona,	

e	perguntou	ao	companheiro	Wellinton	como	está	o	andamento	do	projeto	do	 Instituto	Federal,	e	

ele	 disse	 que	 até	 fevereiro	 estará	 pronto.	 O	 presidente	 Marcos	 agradeceu	 as	 respostas	 dos	

companheiros	 pelo	Whatzapp	 para	 RI	 e	 a	 presença	 dos	 convidados,	 Renato,	Mônica,	 Luiz	 Felipe	 e	

principalmente	 ao	 Tim	 pela	 visita	 e	 pelas	 palavras	 de	 sabedoria	 que	 sempre	 nos	 ajuda.	 Desejou	

melhoras	a	Dona	Nilce	e	faz	votos	que	em	breve	esteja	conosco.	E	por	fim,	agradeceu	a	presença	de	

todos	os	companheiros,	e	desejou	um	Feliz	Natal	a	todos.	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	

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	


