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Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada aos vinte e cinco dias de março de 

2015 (25/03/2015), às vinte horas e trinta minutos,  na Sede do Birigui Pérola Clube, sito à Rua Mario de 

Souza Campos, 665. Estiveram presentes 20 (vinte) pessoas, sendo onze companheiros: Carlos Eduardo 

Sinhorini, Fabiano Alves Lima, Fernando Oliveira Ferreira, Jaime Julieti, Marcos Antonio Benatte 

Fernandes, Mauro Célio Mora, Nelcivania Gomes de Freitas Ferracini, Ricardo Siquinelli Catarin, 

Robson Augusto Cottarelli, Sarkis Nakad Junior e Vinicius Andreotti. Os visitantes foram no total de 

nove pessoas que assinaram a lista de presença. A mesa principal foi formada por Robson Augusto 

Cottarelli – presidente, Marcos Antonio Benatte Fernandes – secretário e pelo visitante Wellington Luis 

Wolber. O Companheiro Fabiano Alves Lima realizou a abertura da reunião do dia, convocando todos 

os presentes a tomarem seus lugares. Dada a palavra ao Presidente, o mesmo convocou todos à saudação 

à bandeira Nacional e demais hasteadas. Pelo turno do protocolo, o Companheiro Fabiano saudou todos 

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

Companheiro Jaime: “Reflexões de Paz – Vitor Caruso – Cultura de Paz, Não-Violência, Compaixão e 

Amor: * Simplifique a sua vida, menos pode valer muito mais. * Faça mais silêncio, medite. * Sorria e 

seja gentil, principalmente nos dias mais difíceis. * Coma menos carnes, muito menos carnes. * Estimule 

a solidariedade com seu exemplo. * Coma mais frutas e legumes. * Plante árvores, flores, uma horta, etc. 

* Pise menos no acelerador do carro. * Use produtos biodegradáveis. * Seja voluntário. * Perceba o que 

pode aprender com o que é diferente. * Quando surgir um conflito, em qual aspecto seu você poderia 

iniciar uma mudança. * Economize água. * Prefira produtos de empresas socialmente responsáveis. * 

Ande mais a pé. * Evite consumir plásticos. * Recicle e reaproveite. * Menos TV, mais livros. * Dedique 

um tempo para as artes. * Treine diariamente gestos de amor, um dia eles serão espontâneos. Não precisa 

seguir a todas, comece pensando sobre elas. Com carinho, Margo”. Pelo turno da Secretaria - o 

Secretário informou o João Pedro, filho da Companheira Vânia, convida a todos para o 1º Porco Fest do 

Demolay Birigui, no dia 12 de abril de 2015, às 11hs, na Chácara das Acácias, valor de R$ 35,00; haverá 

nos dias 15 à 17 de maio de 2015, em Araçatuba – SP, a XXXVIII a Conferência Distrital; no dia 29 de 

março de 2015, em Dourados – MS, a Assembleia de Dourados – MS e no 26 de abril de 2015, em 

Andradina – SP. Não houve o turno da Tesouraria. Não houve o turno do companheirismo. Não 

houve o turno da Informação ou Instrução Rotária. Pelo turno das comissões de serviços o 

Companheiro Presidente informou que o projeto do Rotary Club de Vitória é para doarmos dinheiro para 



que eles comprem os livros e não que doemos os livros. Solicitou que os Companheiros apresentem 

projetos para serem desenvolvidos pelo Clube. Em seguida foi solicitado que o Companheiro Mauro e sua 

esposa Sandra, comparecessem à mesa diretora, para que faça a apresentação do Wellinton Luis Wolber e 

logo após dê posse ao mesmo como Rotariano do Rotary Club de Birigui Cidade Pérola. Logo em seguida 

à posse, o Companheiro Wellinton agradeceu pelo convite do Mauro e por fazer parte do Rotary Club de 

Birigui Cidade Pérola, agradeceu à família por apoiá-lo e que possa ser útil. Em seguida leu uma 

mensagem de agradecimentos e distribuiu uma cópia a todos. Logo em seguida a Sandra parabenizou o 

casal por aceitar integrar os quadros do Rotary. Pelo turno da Palavra Livre – o Companheiro Sarkis 

parabenizou o Companheiro Mauro pela indicação e deu as boas vindas ao novo Companheiro. O 

Companheiro Secretário Marcos deu as boas vindas ao Companheiro Wellinton pela posse e relatou que a 

sua admissão provoca mais responsabilidades ao Clube em tornar nossa atuação mais dinâmica e eficaz, 

para atender suas expectativas junto ao Clube. Não houve o turno do Momento Feliz. Pelo turno da 

Presidência – o presidente informou que recebeu a documentação para nomear o delegado votante na 

Conferência Internacional em São Paulo e que até o momento não temos Companheiros que irá participar 

na Conferência e que poderia ser o Delegado do nosso Clube. Colocou em votação o início da reunião 

entre 20hs e 20hs 15min, o que foi aceito por todos. Em seguida, informou que enviou o buque de flores 

ao restaurante Vó Maphalda pela reinauguração. Deu as boas vindas ao Companheiro Wellinton e espera 

para em breve a posse do André Luis como rotariano do nosso Clube. Por fim, o companheiro Presidente 

Robson agradeceu a presença de todos os companheiros e visitantes, por não haver nada mais a tratar, 

encerrou a reunião e pediu a todos que em pé saudassem os pavilhões hasteados. Eu, Marcos Antonio 

Benatte Fernandes,  secretário, lavrei, nesta data, a presente ata que vai por mim e pelo presidente 

assinada. 

 
 
___________________________                           ______________________________ 
Robson Augusto Cottarelli                          Marcos Antonio Benatte Fernandes          Presidente              
            Secretário 


