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

de	 dois	mil	 e	 quinze	 (15/07/2015),	 às	 vinte	 horas	 e	 quinze	minutos,	 na	 Sede	 do	 Restaurante	 Vó	

Maphalda,	sito	à	Rua	Saudades,	764.	Estiveram	presentes	onze	pessoas,	sendo	nove	companheiros:	

Carlos	 Eduardo	Sinhorini,	 Eglison	 Frigério,	 Fernando	Oliveira	 Ferreira,	Marcelo	Yamane	Tanaka,	

Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freitas	 Ferracini,	 Ricardo	 Siquinelli	

Catarin,	Robson	Augusto	Cottarelli	e	Wagner	Dauberto	Mastelaro,	o	convidado	Ronaldo	Valério	e	

o	visitante	Eldir	Paulo	Scarpin,	presidente	do	Rotary	Club	XIX	de	Abril.		A	mesa	principal	foi	formada	

por	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes	–	presidente,	Carlos	Eduardo	Sinhorini	–	secretário	e	pelo	

presidente	 do	 Rotary	 Club	 XIX	 de	 Abril	 Eldir	 Paulo	 Scarpin.	 O	 companheiro	 Fernando	 Oliveira	

Ferreira	 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	 Fernando	Oliveira	 Ferreira	 saudou	

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

pelo	companheiro	Eglison	Frigério:	“Cada	sonho	que	você	deixa	para	trás,	é	um	pedaço	do	seu	futuro	

que	deixa	de	existir”.	(Steve	Jobs).	Pelo	turno	da	secretaria,	o	companheiro	Eduardo	informou	aos	

companheiros	que,	caso	alguém	não	receba	as	ATAS	semanais	por	e-mail	ou	tenha	alguma	dúvida	

que	 se	 pronuncie	 antecipadamente,	 pelo	 whatzapp	 ou	 na	 própria	 reunião.	 Agradeceu	 ao	

companheiro	Marcelo	pela	observação	do	nome	da	companheira	Nelcivânia	que	estava	errado.	Após	

a	 correção	 e	 como	mais	 ninguém	 se	 pronunciou	 a	 ATA	 foi	 assinada	 e	 ratificada.	 Pelo	 turno	 da	

Tesouraria,	o	companheiro	Wagner	informou	sobre	as	atividades	da	semana	na	tesouraria	como,	o	



escritório	SIL	Contábil	foi	receber	as	mensalidades	de	junho	e	julho,	no	valor	de	R$	230,00	cada	mês,	

a	Carvoaria	Sogra	foi	receber	as	bebidas	da	festiva	da	casa	do	Mauro,	que	no	caso	foi	rateado	pelos	

participantes,	foi	pago	também	R$	300,00	à	Floricultura	Catalan	de	três	orquídeas	entregues	para	as	

esposas	do	presidente	e	dos	novos	companheiros.	O	companheiro	Marcelo	perguntou	se	foi	pago	o	

Pérola	 Clube,	 e	 o	 companheiro	Wagner	 confirmou	 o	 pagamento	 e	 finalizou	 dizendo	 que	 estava	

aberto	 para	 recebimentos	 de	 mensalidades	 e	 festivas.	 Pelo	 turno	 do	 Companheirismo,	 o	

companheiro	Églison	comunicou	as	datas	comemorativas	sendo:	

Dia	15	–	Dia	do	homem	e	dia	nacional	dos	clubes;	

	 Dia	16	–	Dia	do	comerciante;	

	 Dia	17	–	Dia	da	proteção	às	florestas;	

	 Dia	18	–	Aniversário	da	Elizabeth	(esposa	do	companheiro	Eduardo);	

Dia	19	–	Dia	nacional	do	futebol;	

	 Dia	20	–	Dia	do	amigo	e	dia	internacional	da	amizade.	

Pelo	turno	da	Instrução	Rotária,	O	companheiro	Marcelo	substituindo	o	companheiro	Vinícius	leu	
um	 texto	 sobre	 a	 Estrutura	 do	 Rotary	 Internacional,	 que	 é	 constituída	 por	 três	 partes:	 Rotary	
internacional,	Rotary	Clubs	e	Fundação	Rotária.	O	texto	na	íntegra	esta	anexado	nesta	ATA.	Pelo	
turno	das	Comissões	de	Serviços,	o	companheiro	e	presidente	Marcos	iniciou	o	turno	falando	sobre	
o	valor	das	mensalidades	que	havia	ficado	pendente	de	decisão.	Na	reunião	passada,	o	presidente	
Marcos	disse	que	teríamos	condições	de	reduzir	para	R$	75,00,	o	Jaime	deu	a	sugestão	de	pagarmos	
R$	85,00,	o	Wagner	defendeu	manter	em	R$	95,00	para	termos	uma	sobra	de	caixa,	e	na	transmissão	
do	 cargo	 da	 tesouraria,	 em	 reunião	 extraoficial,	 o	 companheiro	 Catarim	 defendeu	 o	 valor	 de	 R$	
90,00.	 Diante	 de	 tantas	 opiniões	 divergentes	 o	 presidente	 Marcos	 tomou	 a	 decisão	 de	 decidir	
democraticamente	 através	 de	 votação	 secreta.	 Após	 a	 distribuição	 das	 cédulas	 os	 companheiros	
votaram	e	o	presidente	Marcos	fez	a	apuração	dos	votos,	sendo:	R$	75,00	–	um	voto,	R$	85,00	–	um	
voto,	 R$	 90,00	 –	 quatro	 votos	 e	 R$	 95,00	 –	 três	 votos.	 Portanto	 a	 partir	 desse	mês	 de	 julho	 a	
mensalidade	será	R$	90,00,	quem	já	efetuou	o	pagamento,	a	diferença	de	R$	5,00	será	descontado	
no	próximo	mês.	Sobre	o	projeto	SOLAR	EUNICE	WEAVER,	a	nota	fiscal	dos	toldos	será	emitida	em	
nome	da	entidade	por	questões	contábeis.	Sobre	o	ROTARY	GRILL,	o	presidente	Marcos	disse	que	
enviou	em	e-mail	para	a	companheira	Nelcivânia	com	um	checklist	e	 informações	sobre	o	Rotary	
Grill,	ela	por	sua	vez	disse	que	recebeu	e	vai	fazer	uma	reunião	com	a	Si	para	ver	o	que	ficará	a	cargo	
do	VCC	 e	 o	 que	 ficará	 a	 cargo	 do	 clube.	 A	 companheira	Nelcivânia	 perguntou	 se	 podemos	pedir	
patrocínio	através	de	ofício,	com	a	logo	do	Rotary,	informando	o	destino	da	renda,	qual	entidade,	
etc...,	o	presidente	Marcos	pediu	para	a	companheira	Nelcivânia	providenciar	este	ofício	e	passar	
para	 todos	 os	 companheiros,	 e	 também	 ir	 comunicando	 a	 Si	 do	 andamento	 das	 ações.	 O	
companheiro	Eglison	comentou	sobre	o	caso	dos	patrocínios	vendidos	ultrapassarem	a	quantidade	



máxima	permitida	no	convite.	O	presidente	Marcos	orientou	para	irem	passando	para	a	companheira	
Nelcivânia,	que	irá	controlando.	Sobre	a	quantidade	de	patrocinadores	todos	estavam	em	dúvida	e	
o	companheiro	Marcelo	disse	que	dependendo	do	software	esse	número	pode	variar,	confirmando	
posteriormente	que	a	quantidade	exata	são	76	patrocinadores.	A	companheira	Nelcivânia	perguntou	
ao	 companheiro	 Marcelo	 sobre	 o	 layout,	 ele	 disse	 que	 fará	 igual	 ao	 ano	 passado.	 Sobre	 o	
intercâmbio,	o	presidente	Marcos	e	os	companheiros	Wagner	e	Robson,	foram	no	Instituto	Federal	
fazerem	uma	reunião	com	a	coordenadora	Ana	sobre	o	projeto	de	 intercâmbio.	 Em	resposta	aos	
questionamentos	 feitos	 a	 Fábio	 Poe	 sobre	 o	 fato	 da	 intercambiária	 frequentar	 duas	 escolas	 no	
período	de	intercâmbio,	ele	disse	que	teríamos	que	avaliar	com	a	intercambiária	o	fato	dela	fazer	
amizades	 e	 depois	mudar	de	 escola.	O	 companheiro	Robson	explicou	para	Ana	 como	 funciona	o	
projeto	de	intercâmbio	de	jovens	e	o	companheiro	Wagner	explicou	sobre	o	projeto	de	integração	
dos	intercambiários	com	os	alunos	de	escolas	públicas.	Quando	a	Margot	chegar	ela	será	orientada	
para	 atuar	 no	 projeto	 que	 poderá	 ser	 feito	 no	 Instituto	 Federal.	 A	 coordenadora	 Ana	 disse	 que	
gostaria	de	trazer	esse	projeto	de	intercâmbio	para	o	Instituto	Federal	nos	mesmos	moldes	que	é	
feito	com	a	Coeb	atualmente.	O	presidente	Marcos	disse	para	o	Eldir	Paulo	Scarpin,	presidente	do	
Rotary	Club	XIX	de	abril	que	nos	visitava	nessa	reunião,	que	comentou	com	a	coordenadora	Ana	que	
existem	 outros	 clubes	 que	 podem	 receber	 intercambiários	 e	 futuramente	 podemos	 indicar	 o	
Instituto	Federal.	O	companheiro	Wagner	elogiou	as	estruturas	do	Instituto	Federal	e	disse	os	cursos	
não	 tem	 nada	 a	 ver	 com	 calçados,	 como	 por	 exemplo,	 cursos	 de	 matemática,	 engenharia,	
licenciaturas,	entre	outros	e	que	não	tem	vestibulares,	os	alunos	entram	pelo	SISU.	Concluiu	dizendo	
que	essa	parceria	pode	nos	favorecer	no	futuro,	pois	eles	desenvolvem	bons	projetos	na	vizinhança	
e	podemos	fazer	parte	deles.	O	companheiro	Robson	perguntou	aos	companheiros	se	alguém	tem	o	
projeto	do	Regina	que	o	Wagner	elaborou	e	passou	para	todos,	quem	tiver	pediu	para	enviá-lo.	Pelo	
turno	 da	 Palavra	 dos	 inscritos,	 o	 presidente	 do	 Rotary	 Club	 XIX	 de	 abril,	 Eldir	 Paulo	 Scarpin,	
parabenizou	a	todos	pela	nova	gestão,	e	que	o	trabalho	continua.	Agradeceu	a	visita	do	presidente	
Marcos	no	seu	clube,	no	qual	foi	a	sua	primeira	reunião	como	presidente.	Falou	que	a	sabedoria	é	
pela	experiência	de	vida,	e	vai	passar	isso	para	os	companheiros,	e	não	adianta	ter	objetivos,	metas	
se	não	tiver	união,	somente	a	união	é	que	fará	os	trabalhos	serem	concretizados.	Pois	nada	é	fácil,	
mas	temos	sempre	que	tentar.	Disse	também	que	temos	que	contribuir	com	as	metas	do	governador,	
do	presidente	e	assim	por	diante.	Temos	que	se	ater	ao	lema	do	Rotary	como	disse	em	seu	discurso	
de	 posse,	 “temos	 que	 ser	 agentes	 de	 mudança	 no	 mundo”.	 Comentou	 sobre	 o	 trabalho	 do	
companheiro	Robson	como	cidadão	do	mundo	e	disse	que	mesmo	estando	aqui	todos	nós	somos	
cidadãos	do	mundo,	pois	contribuímos	com	uma	entidade	que	atua	no	mundo	inteiro.	Parabenizou	
novamente	a	nova	gestão	e	comentou	sobre	a	parceria	no	projeto	da	dengue	e	colocou	seu	clube	a	
disposição	para	novas	parcerias.	Para	 finalizar	o	presidente	Eldir	comunicou	os	presentes	sobre	a	
Festa	Julina	na	Chácara	João	Pulzato	no	dia	18/07,	localizada	atrás	da	chácara	da	maçonaria,	o	custo	
da	festa	será	rateado	pelos	presentes,	e	no	dia	25/07,	Festa	Julina	também	na	UNIESP,	o	Rotary	Club	
XIX	de	abril	ficará	responsável	pela	barraca	do	cachorro	quente,	essa	festa	é	uma	parceria	com	sete	
entidades,	como	Bombeiro	Mirim,	Anjo	Animal	entre	outras,	e	cada	entidade	ficará	responsável	por	
uma	barraca,	sendo	a	renda	da	mesma	para	a	entidade,	a	animação	ficará	a	cargo	do	Chapéu	e	o	
ingresso	custará	R$	5,00.	



Pelo	turno	do	momento	feliz,	O	companheiro	Wagner	fez	uma	doação	em	virtude	de	ter	dado	um	
passo	 importante	no	 trabalho	de	marketing	e	divulgação	do	Restaurante	Vó	Mafalda,	 como	é	de	
praxe,	as	empresas	pequenas	encontram	dificuldades	para	contratar	esse	tipo	de	trabalho	e	sempre	
acabam	atuando	com	amadores,	mas	agora	contratou	a	agência	STYLO	para	desenvolver	um	projeto	
de	 marketing	 com	 mais	 profissionalismo,	 abrindo	 sua	 estrutura	 e	 também	 “seu	 coração”,	 para	
realmente	chegar	aos	resultados	esperados.	Ele	também	disse	que	espera	que	todos	fiquem	felizes	
e	que	também	doem,	para	no	final	fazermos	um	Paul	Harris.	Palavra	do	presidente,	o	presidente	
Marcos	perguntou	ao	Wagner	se	o	pagamento	do	site	foi	feito	e	ele	disse	que	o	título	vence	no	dia	
17/07	no	valor	de	R$	300,00,	e	será	feito	no	vencimento.	O	presidente	Marcos	marcou	para	o	dia	
06/08	 às	 19:30	 horas	 a	 reunião	 do	 conselho	 diretor	 no	 restaurante	 Vó	Mafalda,	 e	 pediu	 para	 o	
companheiro	Marcelo	colocar	no	site	as	informações	sobre	o	Rotary	Rewards,	que	dá	descontos	e	
outros	 benefícios	 em	 passagens	 aéreas,	 restaurantes,	 etc...	 O	 presidente	 Marcos	 informou	 aos	
presentes	 que	na	próxima	 semana,	 dia	 22/07,	 o	Ângelo,	 filho	do	 companheiro	Wagner	 fará	 uma	
apresentação	sobre	o	seu	intercâmbio	na	Itália	e	pediu	para	o	companheiro	Wagner	passar	para	ele	
o	tempo	para	que	possa	organizar	a	reunião.	O	presidente	Marcos	pediu	encarecidamente	que	os	
pertences	do	clube	que	ficaram	no	Pérola	Clube	precisa	ser	retirado	urgente,	os	companheiros	Sarkis	
e	 Mauro	 se	 prontificaram,	 mas	 não	 estão	 conseguindo	 adequar	 os	 horários	 com	 o	 Marcos.	 O	
presidente	Marcos	parabenizou	o	Marcelo	sobre	o	texto	da	Estrutura	do	Rotary	Internacional	que	
trouxe	muitas	 informações,	e	comunicou	a	todos	que	na	próxima	quarta-feira,	dia	22/07	as	19:30	
horas	teremos	reunião	com	o	VCC,	pediu	que	todos	compareçam	para	ajudar	nas	ideias.	O	presidente	
Marcos	 agradeceu	 aos	 companheiros	Wagner	 e	 Robson	 por	 ter	 tê-lo	 acompanhado	 no	 Instituto	
Federal,	agradeceu	ao	visitante	Ronaldo,	seja	sempre	bem	vindo	e	por	fim	agradeceu	o	presidente	
Eldir	pela	visita,	pelos	bons	conselhos	e	pela	iniciativa	da	Festa	Julina	da	UNIESP.	Por	fim,	o	Presidente	
Marcos	agradeceu	a	presença	de	todos	os	companheiros,	por	não	haver	nada	mais	a	tratar,	encerrou	
a	reunião	às	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	


