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Reunião	do	Conselho	Diretor	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Pérola,	realizada	aos	vinte	e	cinco	

dias	 do	 mês	 de	 maio	 de	 dois	 mil	 e	 dezesseis,	 (25/05/2016),	 às	 dezenove	 horas,	 na	 sede	 do	

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

presentes	 os	 companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	

Nelcivânia	de	Freita	Ferracini,	Robson	Augusto	Cottarelli,	Sarkis	Nakad	Junior,	Vinicius	Andreotti	

e	Wagner	Dauberto	Mastelaro.	O	companheiro	Sarkis,	diretor	de	protocolo,	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	

protocolo,	 o	 companheiro	 Sarkis	 saudou	 todos	os	 presentes,	 anunciando	em	 seguida	 à	 pauta	 da	

reunião	do	dia:	Questões	administrativas.	Em	seguida,	o	Presidente	Marcos	agradeceu	a	presença	

de	 todos	 e	 iniciou	 a	 reunião.	 O	 Presidente	 Marcos	 apresentou	 a	 seguinte	 sugestão:	 O	 Rotary	

Internacional	 a	 partir	 de	 1º	 de	 abril	 de	 2016	 não	 enviará	 o	 reconhecimento	 aos	 padrinhos	 de	

novos	 associados	 e	 solicita	 que	 os	 Clubs	 assumam	 esse	 compromisso.	 Sendo	 assim,	 elaborei	 as	

seguintes	regras	internas	para	padrinhos:	Reconhecimento	por	apadrinhamento:	*	Um	associado:	

entrega	de	um	certificado	com	uma	faixa	azul,	na	vertical,	do	lado	esquerdo;	*	Dois	associados:	

entrega	de	um	certificado	com	uma	faixa	verde,	na	vertical,	do	lado	esquerdo;	*	Três	associados:	

entrega	 de	 um	 certificado	 com	 uma	 faixa	 prateada,	 na	 vertical,	 do	 lado	 esquerdo;	 *	 Quatro	

associados:	entrega	de	um	certificado	com	uma	faixa	amarela,	na	vertical,	do	lado	esquerdo;	

*	A	partir	de	Cinco	associados:	entrega	de	um	certificado	com	uma	faixa	dourada,	na	vertical,	do	

lado	esquerdo,	marcando	o	número	de	associado	apadrinhado;	Será	criado	uma	pasta	no	site	do	

Cidade	Pérola	com	o	associado	e	seu	certificado,	na	ordem	do	maior	em	quantidade	de	admissão,	

para	 o	menor	 e	 havendo	 empate,	 do	 companheiro	mais	 recente	 admitido	 para	 o	mais	 antigo.	



Após	análise,	houve	a	votação,	com	o	seguinte	resultado:	por	SETE	votos	a	ZERO,	foi	aprovado.	O	

Presidente	 Marcos	 esclareceu	 que	 a	 faixa	 com	 a	 devida	 cor	 será	 impressa	 no	 certificado.	 Em	

seguida,	colocou	em	votação	a	seguinte	questão:	Visando	a	diminuição	da	mensalidade,	proponho	

que	façamos	um	caixa	para	o	Club	com	o	objetivo	de	pagar	as	seguintes	despesas:	*	Mensalidade	

do	 escritório	 de	 contabilidade;	 *	 Mensalidade	 da	 intercambiária;	 *	 Jantares	 dos	

companheiros(as),	familiares	e	terceiros;	

*	 Inscrições	 dos	 Companheiros(as)	 em	 Convenções,	 Conferências	 e	 demais	 encontros	 Rotários,	

desde	que	o	caixa	suporte	o	pagamento	de	todos	os	interessados;	*	Transporte	para	seminários	e	

treinamentos,	desde	que	o	caixa	suporte	o	pagamento	de	todos	os	interessados;	

*	Demais	 despesas	 autorizadas	 pelo	 Presidente.	 Após	 análise,	 houve	 a	 votação,	 com	o	 seguinte	

resultado:	por	SETE	votos	a	ZERO,	 foi	aprovado.	O	Presidente	Marcos	esclareceu	que	na	próxima	

reunião	do	Conselho	Deliberativo	proporá	uma	escala	de	prioridades	para	a	 liberação	de	recursos	

visando	 o	 pagamento	 das	 despesas	 elencadas.	 Logo	 após,	 colocou	 em	 votação	 a	 sugestão:	Para	

tornar	o	agraciamento	com	o	Título	Companheiro	Paul	Harris	de	uma	forma	transparente,	sugere	

o	regulamento	que	está	em	anexo.	Após	análise,	houve	a	votação,	com	o	seguinte	resultado:	por	

SETE	votos	a	ZERO,	 foi	 aprovado.	Em	seguida,	 colocou	outra	 sugestão	em	votação:	Estamos	com	

apenas	três	flâmulas,	faremos	as	mesmas	ou	criamos	outra?	Após	análise,	houve	a	votação,	com	o	

seguinte	 resultado:	 houve	 UMA	 abstenção	 e	 por	 QUATRO	 votos	 a	 DOIS,	 foi	 aprovado	 fazer	 as	

mesmas	 flâmulas.	 Logo	 após,	 o	 Presidente	 Marcos	 colocou	 em	 votação	 a	 seguinte	 sugestão:	

Realizar	uma	pesquisa	sobre	o	motivo	de	saída	de	companheiros(as)	do	Club:	Após	análise,	houve	

a	votação,	com	o	seguinte	resultado:	houve	UMA	abstenção	e	por	SEIS	votos	a	ZERO,	foi	aprovado.	

Logo	após,	o	Presidente	Marcos,	colocou	em	votação	a	seguinte	sugestão:	Criar	uma	subcomissão	

de	 Relações	 Internacionais	 vinculada	 a	 Comissão	 da	 Fundação	 Rotária,	 visando	 encontrar	

parceiros	 internacionais	 para	 projetos	 do	 Club	 e	 principalmente	 para	 subsídio	 global:	 Após	

análise,	houve	a	votação,	com	o	seguinte	resultado:	houve	UMA	abstenção	e	por	SEIS	votos	a	ZERO,	

foi	aprovado.	O	presidente	Marcos	para	finalizar	agradeceu	a	presença	de	todos	os	companheiros,	

por	não	haver	nada	mais	 a	 tratar,	 encerrou	a	 reunião	às	 vinte	horas	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	


