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Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada aos onze dias de fevereiro de 2015 

(11/02/2015), às vinte horas e trinta minutos,  na Sede do Birigui Pérola Clube, sito à Rua Mario de Souza 

Campos, 665. Estiveram presentes 19 (dezenove) pessoas, sendo doze companheiros: Carlos Eduardo 

Sinhorini, Fabiano Alves Lima, Fernando O. Ferreira, Jaime Julieti, Marcelo Yamane Tanaka, Marcos 

Antonio Benatte Fernandes, Mauro Célio Mora, Nelcivania Gomes de Freitas Ferracini, Ricardo 

Siquinelli Catarin, Robson Augusto Cottarelli, Vinicius Andreotti e Wagner Dauberto Mastelaro. Os 

visitantes foram no total de sete 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 Adilson José Canela, do Rotary Club de Araçatua Noroeste. 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: “Viver é a coisa mais rara do 

mundo. A maioria das pessoas apenas existe.” Anônimo. Pelo turno da Secretaria  - o Secretário 

informou que encaminhou e-mail para todos referente a Palestra sobre Empresa Cidadã para os 

Empresários e Comerciantes de Birigui, que ocorrerá amanhã às 20hs, no SINBI; que estará distribuindo 

no final da reunião a Revista Rotária do mês de fevereiro; recebeu comunicado da Câmara Municipal de 

Birigui sobre a composição da Mesa Diretora para o 2º Biênio da 16ª Legislatura (1º de janeiro de 2015 a 

31 de dezembro de 2016), ficando assim constituída: Presidente Cristiano Salmeirão; Vice-Presidente 

Valdemir Frederico; 1ª Secretaria Hebe Najas Camargo Cervelati; 2ª Secretaria Osterlaine Henrique 

Alves. Não houve o turno da Tesouraria. Pelo turno do companheirismo – o Companheiro Marcos 

informou as datas comemorativas do período de 01/02/2015 ao 17/02/2015: FEVEREIRO – Mês 

da Paz e Compreensão Mundial: 
Dia 01 = Dia do Publicitário; 
Dia 02 = Dia do Agente Tributário Fiscal; 
Dia 04 = Aniversário Companheiro Marcelo; 
Dia 07 = Dia do Gráfico; 
Dia 09 = Dia do Zelador; 
Dia 10 = Dia do Atleta Profissional ; 
Dia 14 = Dia da Amizade; 
Dia 16 = Aniversário de Pedro – filho companheiro Wagner, 
               Dia do Repórter; 



Dia 17 = Carnaval. Pelo turno da Informação ou Instrução Rotária – o Companheiro Vinícius leu 

uma reportagem, na Revista Brasil Rotária, do Companheiro Gedson Junqueira Bersanette, com o tema 

“Uma Visão Contemporânea”, parceria como forma de potencializar os projetos do Rotary. Pelo turno 

das comissões de serviços o Companheiro Presidente relatou as pendências internas: Toalhas fazer 

cotação de panos e TNT; o Companheiro Carlos Eduardo cotou na DuArte Presente 25 pratos, talheres e 

copos por R$660,00 parcelados em 6 vezes; o Companheiro Mauro se dispôs a transportar o Armário para 

o Pérola Clube; precisamos providenciar uma geladeira; para a próxima reunião o Companheiro Fabiano 

trará uma bucha, o Companheiro Vinícius trará detergentes e a Companheira Vânia trará dois 

guardanapos; quanto aos pratos e talheres o Companheiro Wagner disponibilizou os do Restaurante Vó 

Maphalda; em visita ao Pérola Clube foi esclarecido que o valor do aluguel é R$ 500,00 (quinhentos 

reais) mensal; como forma de arrecadar recursos para o Clube, o Companheiro Wagner ofereceu o 

Restaurante para realizar um jantar de Reinauguração do Vó Maphalda e a venda de 60 ou 80 convites 

seria uma parte destinada ao Clube e que o Restaurante está a disposição para voltarmos a reunirmos de 

quarta-feira; o Presidente solicitou que mais um Companheiro fosse com ele na visita ao Rotary Club de 

Birigui – XIX de Abril na próxima terça-feira. Pelo turno da Palavra Livre – o Companheiro Marcos 

leu um resumo do que se espera de um Rotariano, destinado aos candidatos a ingressar no Rotary; o 

Companheiro Wagner explicou a função da ABTRF e comentou sobre a lisura que o Rotary trabalha com 

os recursos arrecadados; comentou sobre o intercâmbio de jovens e do projeto junto à escola pública 

Regina Valarini Vieira; o Companheiro Marcelo lembrou da importância de informar no seguro auto da 

Porto Seguro que o beneficiário é rotariano para que seja destinado 5% da apólice para a Fundação 

Rotária; o Companheiro Vinicius comentou que os valores que o nosso Clube doou para a Fundação 

Rotária não cobre o que recebemos de subsídios; a Companheira Vânia informou que está analisando 

junto com o seu filho João Pedro a viabilidade dele participar do intercâmbio, devido a proximidade dos 

vestibulares, uma vez que o intercâmbio nunca foi a prioridade de seu filho, mas reconhece a importância 

do mesmo; o visitante Wellinton agradeceu a acolhida recebida e que ficou muito interessado pelo 

movimento rotário; o Companheiro Fabiano lembrou da Convenção Internacional do Rotary em São 

Paulo e ficou responsável em incentivar os Companheiros a comparecer na Convenção; o Companheiro 

Mauro pediu desculpas pelas faltas, mas agora está na ativa e a disposição do Clube; o Companheiro 

Eduardo informou que o cheque simbólico do evento Rotary Grill estará disponível na próxima semana. 

Pelo turno do Momento Feliz – o Companheiro Marcelo contribuiu para a Fundação Rotária em 

homenagem a gravidez da sua esposa, que está trazendo muita alegria e felicidade para a família; o 

Companheiro Robson também fez a doação pelo motivo de estar recebendo três pessoas interessadas em 

conhecer o Rotary. Pelo turno da Presidência - o Presidente solicitou que o Secretário entregasse a 

recuperação ao Companheiro Adilson José Canela, do Rotary Club de Araçatuba Noroeste; solicitou que 

os Companheiros(a) comparecessem na palestra do Companheiro Elcio, amanhã, no SINBI, sobre 

Empresa Cidadã. 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 


