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Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada aos oito dias de abril de 2015 

(08/04/2015), às vinte horas e trinta minutos,  na Sede do Birigui Pérola Clube, sito à Rua Mario de Souza 

Campos, 665. Estiveram presentes 13 (treze) pessoas, sendo onze companheiros: Jaime Julieti, Marcelo 

Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Mauro Célio Mora, Nelcivania Gomes de Freitas 

Ferracini, Ricardo Siquinelli Catarin, Robson Augusto Cottarelli, Sarkis Nakad Junior, Vinicius 

Andreotti, Wagner Dauberto Mastelaro e Wellinton Luis Wolber. Os visitantes foram no total de duas 

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

presidente, Marcos Antonio Benatte Fernandes – secretário e pelo Companheiro Wellinton Luis Wolber. 

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: “Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade 

com os maldosos. E por estranho que pareça, sou grato a esses professores.” Kalil Gilram. Pelo turno da 

Secretaria - o Secretário informou que recebeu uma correspondência do CONSEG – Conselho 

Comunitário de Segurança de Birigui, convidando o Presidente para participar da próxima gestão, que 

será eleita no dia 08/04/2015, às 08hs 15min, na Associação Comercial e Industrial de Birigui; lembrou 

que do dia 15 a 17 de maio deste ano, será realizada a XXXVIII Conferência Distrital em Araçatuba; 

lembrou da Convenção Internacional do Rotary 2015, que será realizada nos dias 06 à 09 de junho em 

São Paulo. Pelo turno da Tesouraria – o Tesoureiro informou que está aberto a recebimento e que em 

dois meses fechará um balanço prévio para a próxima gestão. Pelo turno do companheirismo – o 

Companheiro Mauro informou as datas comemorativas: 10 – dia da Engenharia; 12 – dia do Obstetra; 13 

– dia do Office-boy; 15 – dia do Desarmamento Infantil. Pelo turno da Informação ou Instrução 

Rotária – o Companheiro Vinícius falou sobre a importância da frequência em Rotary. Pelo turno das 

comissões de serviços o Companheiro Presidente informou que o Companheiro Vagner ofereceu a 

reinauguração do seu restaurante como forma de arrecadarmos dinheiro para o Clube por meio de um 

jantar; o Presidente lembrou que até o momento não recebeu ideias para realizações de projetos; o 

Presidente agradeceu aos Companheiros Vinícius, Wagner e Eduardo por resolverem as pendências junto 

à COEB, sobre o intercâmbio de jovens e que agora era para focarmos na interambiária francesa que está 



por vir à nossa cidade; o Companheiro Wagner deu a ideia de fazermos um manual para os 

intercambiários que venham para o Rotary Club de Birigui – Cidade Pérola, ideia foi amplamente 

debatida e o Companheiro Wagner convidou os Companheiros Vinícius e Eduardo para elaborarem esse 

manual. O Presidente informou que tem material disponível para o tema e que emprestaria, mas que no 

momento não poderia fazer parte dessa Comissão.  Pelo turno da Palavra Livre – o Companheiro 

Mauro informou que conversou com a ex-Companheira Néia sobre o seu retorno ao Clube e ela disse que 

no momento não há possibilidades, mas que num futuro ela gostaria de voltar. O Companheiro Wagner 

reiterou o convite de voltarmos a realizar nossas reuniões no Restaurante Vó Maphalda.  O Companheiro 

Mauro solicitou que a reunião começasse às 20h30m e não às 20hs 00m, depois de algumas sugestões, 

ficou definido que começará às 20hs 15m. Não houve o turno do Momento Feliz. Pelo turno da 

Presidência – o presidente informou que ainda não conseguiu marcar a data de lançamento do seu clube, 

mas informou que será em breve, 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. 
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