
ROTARY	CLUB	DE	BIRIGUI	–	CIDADE	PÉROLA	–	nº	55960	

CNPJ/MF	nº	05.933.815/0001-47	

Distrito	nº	4470	

	

ATA	nº	18	–	Ano	Rotário	2015/2016	

	

Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	Cidade	Pérola,	realizada	aos	vinte	e	oito	dias	do	mês	de	

outubro	 de	 dois	mil	 e	 quinze	 (28/10/2015),	 às	 vinte	 horas	 e	 trinta	 e	 cinco	minutos,	 na	 sede	 do	

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

presentes	dezesseis	pessoas,	 sendo	nove	companheiros:	 Eglison	Frigério,	Fabiano	Alves	de	Lima,	

Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	 Ferracini,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Wellington	 Luis	 Wolber,	

Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	 Ricardo	 Siquinelli	 Catarin,	 Mauro	 Célio	 Mora	 e	 Wagner	 Dauberto	

Mastelaro	e	sete	visitantes:	Rosemeire	Garcia,	Fernanda	Garcia,	Juliana	Garcia,	Renato	de	Bianchi,	

Ronaldo	Valério,	Aliguieri	Volpe	Filho	e	Cristiane	Nomerowsky.	A	mesa	principal	foi	formada	pelo	

vice-presidente	 Robson	 Augusto	 Cotarelli,	 a	 segunda	 secretária	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	

Ferracini,	 e	 pela	 nossa	 futura	 intercambiária	Fernanda	Garcia.	 O	 companheiro	Fabiano	Alves	 de	

Lima	 realizou	 a	 abertura	 da	 reunião	 do	 dia,	 convocando	 todos	 os	 presentes	 a	 tomarem	 seus	

lugares.	 Dada	 a	 palavra	 ao	 vice-presidente	 Robson,	 o	 mesmo	 convocou	 todos	 para	 saudarem	 a	

bandeira	Nacional	e	demais	hasteadas.	Pelo	Turno	do	Protocolo,	o	companheiro	Fabiano	Alves	de	

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

do	dia	foi	lida	pelo	companheiro	Eglison	Frigério:	“Sem	sonhos	a	vida	não	tem	brilho.	Sem	metas,	

o	sonho	não	tem	alicerces.	Sem	prioridades,	os	sonhos	não	se	tornam	reais.	Sonhe,	trace	metas,	

estabeleça	prioridades	e	corra	riscos	para	executar	seus	sonhos.	Melhor	é	errar	por	tentar	do	que	

errar	 por	 omitir”	 (Augusto	 Cury).	 Não	 houve	 Turno	 da	 Secretaria.	 Pelo	 Turno	 da	 Tesouraria	

companheiro	Wagner	 passou	 algumas	 pendências	 ainda	 sobre	 o	 Rotary	Grill,	 pedindo	 que	 todos	



acertem	até	dia	30	do	mês.	Pelo	Turno	do	Companheirismo,	o	companheiro	Wellington	informou	

que	foram	transcorridos	300	dias	do	ano	de	2015	e	as	datas	comemorativas	da	semana	são:	

	

Dia	28	–	Dia	do	Funcionário	Público	e	aniversário	de	Casamento	do	Companheiro	Marcos;	

													Dia	29	–	Aniversário	Sr.	Décio	Gomes	de	Freitas	(Pai	Companheira	Nelcivânia);	

	 Dia	30	–	Dia	do	Comerciário	e	aniversário	da	Dona	Melcíades	(mãe	companheiro	Robson);	

	 Dia	31	–	Dia	do	Halloween	e	aniversário	de	Dona	Laura	(Mãe	do	companheiro	Fernando);	

Dia	 01	 –	 Dia	 de	 todos	 os	 Santos	 e	 aniversário	 da	 Dona	 Aparecida	 (sogra	 companheiro	
Marcos);	

Dia	02	–	Dia	de	Finados;	

	 Dia	03	–	Dia	do	Cabeleireiro	e	Dia	do	Dentista.	

																							

Pelo	Turno	da	 Instrução	Rotária	o	 companheiro	Marcelo	 informou	 temas	 focados	 no	Calendário	
Rotário	2015/2016.	Pelo	Turno	das	Comissões	de	Serviços,	o	Vice	Presidente	Robson	colocou	aos	
companheiros	Mauro,	 Fernando	 e	 Fabiano	 que	 recebam	 sugestões	 para	 o	 evento	 a	 ser	 ocorrido	
antes	do	fim	do	mandado	do	Presidente	Marcos,	e	colocou	que	a	sugestão	do	Presidente	seria	de	
fazermos	um	 jantar	dançante	para	 (100)	cem	pessoas.	A	princípio	o	companheiro	Mauro	colocou	
uma	idéia	bem	desafiadora,	a	rifa	de	um	carro,	os	companheiros	Marcelo,	Wellington	e	Nelcivânia	
ficam	com	a	idéia	do	jantar	ou	almoço	temático,	o	companheiro	Wagner	mantém	a	idéia	do	Baile	
de	Carnaval	colocou	a	sugestão	do	jantar	compartilhado	junto	ao	restaurante,	e	os	demais	ficaram	
de	 passar	 outras	 novas	 sugestões,	 ao	 fim	 o	 vice-presidente	 determinou	 que	 fosse	 feito	 uma	
votação	 para	 a	 escolha	 definitiva	 do	 evento.	 Dando	 andamento	 o	 vice-presidente	 pediu	 uma	
posição	 em	 relação	 à	 compra	 do	 computador	 do	 Projeto	 Solar	 e	 o	 companheiro	 Eglison	 está	
acompanhando	 a	 cotação	 pela	 internet	 para	 adquirir	 com	 o	 melhor	 preço.	 	 O	 vice-presidente	
solicitou	 aos	 companheiros	 Wellington	 e	 Wagner	 para	 que	 dêem	 andamento	 ao	 Projeto	
Intercâmbio/Escola	 junto	ao	 Instituto	Federal	elaborando	o	projeto	durante	o	mês	de	novembro,	
para	que	no	dia	primeiro	dia	letivo	de	2016	dê	início.	Depois	de	tratados	os	assuntos	acima	o	vice-
presidente	 Robson	 pediu	 mais	 uma	 vez	 a	 atenção	 de	 transformou	 a	 Reunião	 Ordinária	 em	
ASSEMBLÉIA	 ELEITORAL,	 para	 votação	 de	 escolha	 do	 Presidente	 vigência	 ano	 de	 2017/2018,	 e	
assim	iniciou	a	votação	com	nove	companheiros	presentes.	Após	a	votação	e	contagem	dos	votos	à	
companheira	Nelcivânia	eleita	pela	maioria	dos	votos	pede	ao	vice-presidente	a	palavra	e	diz	estar	
muito	 agradecida	 pela	 confiança	 depositada	 por	 todos	 os	 companheiros,	 que	 sente	 que	 tem	
companheiros	muito	mais	preparados	do	que	ela	para	esse	cargo	com	muito	mais	bagagem	com	
muito	mais	 experiência	 e	 com	mais	 tempo	 de	 Rotary,	 ela	 diz	 ainda	 ter	muito	 para	 aprender	 até	
chegar	a	ocupar	um	cargo	de	presidente	com	toda	a	firmeza	com	toda	a	experiência	que	esse	cargo	



exige,	que	pelo	pouco	tempo	juntos	aos	companheiros	não	se	sente	preparada	para	ocupar	o	cargo	
da	presidência,	e	que	pelo	excelente	mandato	do	presidente	Marcos,	 tem	muito	por	aprender,	e	
que	passando	primeiro	por	alguns	outros	 cargos	 tal	 como	 secretaria,	 tesouraria	é	o	 início	de	um		
aprendizado	 e	 só	 lá	 	 na	 frente	 sentir	 se	 estará	 pronta,	 e	 finaliza	 extremamente	 lisonjeada	 e	
agradecida.	Volta	 à	palavra	 ao	 vice-presidente	Robson	que	 convoca	uma	nova	Eleição	para	o	dia	
vinte	 e	 cinco	 de	 novembro	 de	 dois	mil	 e	 quinze,	 conforme	 seção	 1,	 do	 artigo	 IV	 –	 Reuniões,	 do	
Regimento	 Interno	 do	 Rotary	 Club	 de	 Birigui	 –	 Cidade	 Pérola,	 voltando	 assim	 para	 Reunião	
Ordinária.	 Pelo	 Turno	 da	 Palavra	 dos	 Inscritos,	 o	 convidado	 Ronaldo	 Valério	 apresentou	 um	
projeto	 em	 andamento	 de	 Acompanhamento	 Escolar	 junto	 a	 Adolescentes	 e	 Pré	 Adolescentes	
dando	reforço	a	quem	necessita	e	a	quem	tenha	interesse,	que	esse	grupo	de	trabalho	ainda	está	
em	 formação,	 ele	 já	 tem	 um	 parceiro	 que	 é	 um	 Professor	 de	 História	 e	 ele	 que	 é	 Professor	 de	
Língua	 Portuguesa,	 e	 está	 em	 busca	 de	mais	 parceiros,	 que	 depois	 passará	 por	 email	 o	 projeto	
elaborado	ao	 seu	 final	 para	os	 companheiros	Robson	e	Wagner.	Não	houve	Turno	do	Momento	
Feliz.	 Pelo	 Turno	 da	 Presidência	 o	 vice-presidente	 Robson	 lembra	 a	 todos	 os	 companheiros	 do	
Seminário	 em	 Valparaíso	 no	 dia	 oito	 de	 novembro	 de	 dois	mil	 e	 quinze,	 convidando	 todos	 para	
estarem	presentes	e	justificando	sua	ausência	do	Seminário	pelo	fato	de	ter	que	acompanhar	como	
Oficial	de	Intercâmbio	nossa	futura	intercambiaria	Fernanda	Garcia	na	Cidade	de	Três	Lagoas	–	MS	
na	mesma	data.	Convoca	 também	a	participação	de	 todos	os	 companheiros	para	a	CAMINHADA	
PASSOS	QUE	 SALVAM,	 no	dia	 vinte	 e	 dois	 de	novembro	de	dois	mil	 e	 quinze	 e	 coloca	que	o	 Kit	
ainda	pode	ser	adquirido	com	a	Ilustre	Preceptora	da	Ordem	Internacional	Arco	Iris,	Ellen	Marteli	e	
nos	 pontos	 de	 venda.	 Lembra	 a	 todos	 da	 Reunião	 do	 Conselho	 Diretor	 no	 dia	 trinta	 e	 um	 de	
outubro	 de	 dois	 mil	 e	 quinze,	 às	 dezessete	 horas	 no	 Restaurante	 Vó	Mafhalda	 e	 coloca	 que	 os	
CONVOCADOS	são	os	Companheiros	MARCOS,	ROBSON,	WAGNER	E	FABIANO,	CONVIDADOS	são	
os	 companheiros	 JAIME,	 NELCIVÂNIA,	 VINÍCIUS	 E	 SARKIS.	 	 Por	 fim,	 as	 vinte	 e	 uma	 horas	 e	 onze	
minutos,	 o	 vice-presidente	 agradeceu	 a	 presença	 dos	 companheiros	 de	 todos	 os	 convidados	
participantes,	 disse	 ao	 Renato	 que	 seja	 bem	 vindo	 quantas	 vezes	 se	 sentir	 a	 vontade	 e	 por	 fim	
encerrou	a	 reunião	e	pediu	a	 todos	que	em	pé	 saudassem	os	pavilhões	hasteados.	Eu	Nelcivânia	
Gomes	de	Freita	Ferracini,	segunda	secretária,	lavrei,	nesta	data,	a	presente	ata	que	vai	por	mim	e	
pelo	vice-presidente	assinada.	

	

______________________________																__________________________________	

Robson	Augusto	Cotarelli															 	 Nelcivânia	Gomes	de	Freita	Ferracini	

					Vice-presidente	 																																																						segunda	secretária										


