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Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada aos dezessete dias de setembro de 

2014 (17/09/2014), às vinte horas e trinta minutos,  no Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua Saudades, 

764. Estiveram presentes 15 (quinze) pessoas, sendo onze companheiros: Fernando O. Ferreira, Jaime 

Julieti, José Carlos Barbeiro, Marcelo Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Mauro Célio 

Mora, Nilcivania Gomes de Freita Ferracini, Robson Augusto Cottarelli, Sarkis Nakad Junior, Vinicius 

Andreotti e Wagner Dauberto Mastelaro. Os visitantes foram no total de quatro pessoas que assinaram a 

lista de presença. A mesa principal foi formada por Robson Augusto Cotarelli – presidente, Marcos 

Antonio Benatte Fernandes – secretário e pelo Companheiro Marcelo Yamane Tanaka. O Companheiro 

Wagner 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 Wagner saudou todos os presentes, anunciando em 

seguida a pauta da reunião do dia. A mensagem do dia foi lida pelo Companheiro Jaime Julieti - “As 

vezes você perdoa uma pessoa porque a falta que ela faz em sua vida é maior do que o erro que ela 

cometeu” Anônimo. Pelo turno da Secretaria  - o Secretário pediu desculpas à Companheira Vânia por 

não ter acrescentado seu nome na lista de presença do Clube; informou que nenhum Companheiro avisou 

que irá no Seminário Distrital em Andradina; que até o momento não recebeu nenhuma sugestão para a 

elaboração da Cartilha Rotária; que o Clube recebeu dois convites da Câmara Municipal de Birigui, o 

primeiro para o dia 26 de setembro de 201, às 19 horas, em comemoração ao Dia do Contador com 

homenagens aos profissionais Sérgio Approbato Machado Junior, Elcio Cleber Feitosa Sanches e Rubens 

Reis Rodrigues e o segundo para a sessão solene no dia 23 de setembro de 2014, ocasião que será 

entregue Diploma de Honra ao Mérito ao Doutor Salvador Giampietro, como reconhecimento público 

pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade e em homenagem ao cinquentenário de sua 

assunção no Legislativo Biriguiense. Não houve o turno da Tesouraria. Pelo turno do 

companheirismo – o Companheiro José Carlos informou as datas comemorativas do período de 17/09 ao 

dia 24/09: 17 – dia da compreensão mundial e aniversário da Camille (esposa do companheiro Ricardo), 

19 – aniversário da MaitÊ (filha do Companheiro Vinícius) e dia do teatro; 20 – aniversário do Murilo 

(filho do Companheiro Vinícius) e dia do funcionário municipal; 21 – dia da Árvore; 22 – dia do 

Contador; dia 23 – aniversário da Luciana (esposa do companheiro Vinícius) e início da primavera. Não 

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

Presidente Sarkis entregou para os Companheiros o formulário Proposta de Sócio para quem desejar 



indicar um candidato faça até o dia 08/10/2914; trouxe uma arte em vidro com o símbolo do Rotary, 

encomendado pelo Companheiro Sérgio, como sugestão para o Clube faça um igual e utilize em eventos, 

brindes e presentes; trouxe um vídeo da APACN – Paraná, ¨Corrida pela vida¨, onde um carro OPALA 

1974 será sorteado para quem adquirir bilhete por R$20,00. No vídeo o piloto Ricardo Zonta, corredor da 

Stock Car e ex-piloto de F-1, leva as crianças para o tratamento num OPALA de corrida e no retorno 

realizada uma corrida simbólica com outros corredores no Autódromo. Sugere que o Clube faça um 

evento semelhante; o Companheiro Presidente solicitou empenho nas vendas dos convite e doações de 

prenda para o Rotary Grill; o Companheiro José Carlos indagou se os voluntários terão que adquirir 

ingressos e pagar pelo almoço; o Presidente informou que será cobrado apenas as bebidas consumidas; o 

Companheiro Jaime informou que até o dia  08 de outubro estará ausente nas reuniões ordinárias; o 

Companheiro Wagner informou que tem convites para serem entregues aos Companheiros; que o 

Conselho de Alimentação recebeu uma denuncia de irregularidade feita por um fornecedor e solicitou 

esclarecimentos para a Presidente do Conselho; o Companheiro Sarkis questionou a veracidade da 

denúncia e se não houver esclarecimentos, orientou-o  a sair da Comissão. Pelo turno da Palavra Livre 

– o Companheiro Mauro agradeceu a paciência dos Companheiros pela suas ausência e pela presença no 

churrasco em sua residência. Pelo turno do Momento Feliz – o Presidente fez uma doação pelo motivo 

de estar bem de saúde. Pelo turno da Presidência - o Presidente solicitou empenho nas vendas dos 

convites; realizou a escolha do profissional a ser homenageado em outubro. Os indicados foram a 

Vendedora da Loja J Mafhus, o Sr. Birigui (Fidelino Costa) que trabalhou na Chevrole e a Sra. Lú da 

Funerária, após pausa para votação, o resultado foi Lú da Funerária – 1 voto, Birigui – 2 votos e 

Vendedora – 9 votos, ficando o Companheiro Sarkis responsável em entrar em contato com os familiares 

e amigos da homenageada Por fim, o companheiro 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 Cotarelli                            Marcos Antonio Benatte Fernandes          Presidente 
      Secretário 


