
 
 

 
 

ROTARY CLUB DE BIRIGUI – CIDADE PÉROLA – nº 55960 
CNPJ/MF nº 05.933.815/0001-47 

Distrito nº 4470 
 

ATA nº 21 – Ano Rotário 2014/2015 
 

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

de março de 2015 (18/03/2015), às vinte horas e trinta minutos,  na Sede do Birigui 

Pérola Clube, sito à Rua Mario de Souza Campos, 665. Estiveram presentes 12 (doze) 

pessoas, sendo sete companheiros: Fabiano Alves Lima, Jaime Julieti, Marcos Antonio 

Benatte Fernandes, Nelcivania Gomes de Freitas Ferracini, Ricardo Siquinelli Catarin, 

Robson Augusto Cottarelli e Sarkis Nakad Junior. Os visitantes foram no total de cinco 

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

Augusto Cottarelli – presidente, Marcos Antonio Benatte Fernandes – secretário e pelo 

Companheira Nelcivania Gomes de Freitas Ferracini. O Companheiro Fabiano Alves 

Lima 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 

Fabiano saudou todos os presentes, anunciando em seguida a pauta da reunião do dia. A  

mensagem do dia foi lida pelo Companheiro Jaime: “Talvez haja apenas um pecado 

capital: a impaciência. Devido a impaciência fomos expulsos do Paraíso; devido a 

impaciência não podemos voltar.” Franz Kafka. Pelo turno da Secretaria - o Secretário 

informou que haverá no dia 16 e 17 de maio de 2015, em Araçatuba – SP, a XXXVIII a 

Conferência Distrital; no dia 29 de março de 2015, em Dourados – MS, a Assembleia de 

Dourados – MS e no 26 de abril de 2015, em Andradina – SP; no dia 21 de março de 

2015, o Passeio Ciclístico em Dourados - MS. Pelo turno da Tesouraria – o 

Tesoureiro informou que está recebendo as mensalidades. Não houve o turno do 

companheirismo. Não houve o turno da Informação ou Instrução Rotária. Pelo 

turno das comissões de serviços o Companheiro Presidente colocou em votação a 



aceitação do projeto de jardinagem da UNIESP, onde o Club ficaria responsável em 

cuidar de um canteiro da avenida que dá acesso à UNIESP; após debates ficou decidido, 

por quatro votos sim e três não, que o Club aceitará o projeto desde que não exista 

custo; Secretário ficou de conseguir melhores detalhes do projeto. Em seguida foi 

debatido o projeto do Rotary Club de Vitória para doação de livros; o Presidente ficou 

de conseguir mais detalhes junto ao site do referido projeto; por fim foi debatido a 

possibilidade de outros projetos. Pelo turno da Palavra Livre – o filho da 

Companheira Vânis, João Pedro, informou da festa dos Demoley na Chácara das 

Acácias da Maçônaria Paz e Progresso. Não houve o turno do Momento Feliz. Pelo 

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. 
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Robson Augusto Cottarelli                                       Marcos Antonio Benatte Fernandes          
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