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

maio de 2015 (13/05/2015), às vinte horas e trinta minutos, na Sede do Birigui Pérola 

Clube, sito à Rua Mario de Souza Campos, 665. Estiveram presentes 17 (dezessete) 

pessoas, sendo sete companheiros: Carlos Eduardo Sinhorini, Marcos Antonio Benatte 

Fernandes, Mauro Célio Mora, Nelcivania Gomes de Freitas Ferracini, Robson Augusto 

Cottarelli, Vinicius Andreotti, Wagner Dauberto Mastelaro e Wellinton Luis Wolber. 

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 Companheiro Vinicius Andreotti, Instrutor de 

Clube. 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. Não houve a  mensagem do dia. Pelo turno da Secretaria - o 

Secretário informou que recebeu o convite da JUCESP - Junta Comercial do Estado de 

São Paulo, para a inauguração do seu Escritório Regional em Birigui, no dia 14 

(quatorze) de maio de 2015, na ACIB – Associação Comercial de Birigui, às 11 (onze)  

horas; o convite da Câmara Municipal de Birigui, para a Audiência Pública, no dia 18 

(dezoito) de maio de 015, às 19 (dezenove) horas, sobre o tema “Abuso e Exploração 

Sexual Contra Crianças e Adolescentes”; o convite da Câmara Municipal de Birigui, 

para a entrega do Diploma “Gari Destaque do Ano”, aos servidores públicos 

municipais, Milton Crepaldi e José dos Santos, no dia 19 (dezenove) de maio de 2015, 

às 19 (dezenove) horas; lembrou que do dia 15 a 17 de maio deste ano, será realizada a 



XXXVIII Conferência Distrital em Araçatuba, informou que já fez a inscrição e que 

está a disposição para ser o delegado votante; lembrou da Convenção Internacional do 

Rotary 2015, que será realizada nos dias 06 à 09 de junho em São Paulo e que um 

companheiro de outro distrito tem algumas inscrição com dólar mais barato e quem 

quiser fazer inscrição nestas condições, a secretaria estará com os contatos à disposição. 

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

Mauro informou as datas comemorativas: Dia 15 = Dia do Gerente Bancário;                

Aniversário Sr. João (pai do companheiro Fabiano); Aniversário do Sr. Irio (pai do 

companheiro Robson); Dia 16 = Dia do Gari; Aniversário da Sra. Luzia (mãe do 

companheiro Fabiano); Aniversário  do Ângelo (filho do companheiro Wagner); Dia 17 

= Dia Internacional contra a Homofobia; Dia 18 = Dia Internacional dos Museus;              

Aniversário de casamento do companheiro Sarkis; Dia 19 = Dia dos Acadêmicos de 

Direito. Pelo turno da Informação ou Instrução Rotária – o Companheiro Vinícius 

falou sobre as funções do Rotary e os benefícios que proporciona aos Rotarianos. Pelo 

turno das comissões de serviços o Companheiro Presidente explicou o que ocorre 

numa Conferência Rotária e solicitou que os Companheiros(a) compareçam na de 

Araçatuba nos dias 15 à 17 de maio de 2015; em seguida iniciou o debate sobre 

intercâmbio de jovens, para que a Comissão formada pelo Wagner e Eduardo discutam 

com a COEB sobre a cobrança das apostilas. Informou que o Rotary Club de Birigui 

não respondeu se cederão a vaga de intercâmbio deles para nós. O Companheiro 

Wagner informou que para 2015/2016 as famílias são Wagner, Eduardo, Rose e Vânia 

de reserva, para 2016/2017 as famílias são Wagner, Eduardo, Rose e Vânia de reserva, 

para 2017/2018 as famílias são Wagner, Eduardo, Vânia); próximo assunto foi colocado 

pelo Presidente a solicitação de elaborações de projetos. O Companheiro Marcos 

questionou sobre o projeto da rádio. O Companheiro Mauro deu a ideia da formação de 

uma Rádio Comunitária. O Companheiro Wagner informou que o projeto 

Escola/Intercambiários deve ser retomado. Pelo turno da Palavra Livre – o 

Companheiro Presidente, informou que a data da festa junina precisa ser alterado. Após 

debate foi marcado para o dia 20 (vinte) de junho de 2015, na casa do Companheiro 

Mauro. O filho da Companheira Vânia divulgou a festa junina dos Demoley, na Chácara 

das Acácias, no dia 06 (seis) de junho de 2015, o convite no valor de R$ 10,00 (dez) 

reais. O Companheiro Wagner informou sobre uma festa que ocorre em Santópolis do 

Aguapeí onde é bingado um carro, sugeriu que façamos o mesmo para o Rotary Grill. 

Não houve o turno do Momento Feliz. Não hou o turno da Presidência. 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 


