
 

 
 

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

Distrito nº 4470 
ATA nº 27 – Ano Rotário 2014/2015 

Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada aos seis dias de maio de 2015 

(06/05/2015), 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 dez companheiros: Carlos Eduardo 

Sinhorini, Jaime Julieti, Marcelo Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Mauro Célio 

Mora, Nelcivania Gomes de Freitas Ferracini, Robson Augusto Cottarelli, Sarkis Nakad Junior,  Vinicius 

Andeotti e Wellinton Luis Wolber. Os visitantes foram no total de três pessoas que assinaram a lista de 

presença. A mesa principal foi formada por Robson Augusto Cottarelli – presidente, Marcos Antonio 

Benatte Fernandes – secretário e pelo Vise-Presidente Sarkis Nakad Junior. O Companheiro Mauro 

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 Mauro saudou todos os presentes, anunciando em seguida a 

pauta da reunião do dia. A  mensagem do dia foi lida pelo Companheiro Jaime: “A ciência se compõe de 

erros que, por sua vez, são os passos até a verdade.” Julio Verne. Pelo turno da Secretaria - o Secretário 

informou que nos dias 06 à 09 de junho de 2015 ocorrerá a Convenção Internacional do Rotary em São 

Paulo e as inscrições estão congeladas em US$ 2, 52; haverá nos dias 15 à 17 de maio de 2015, em 

Araçatuba – SP, a XXXVIII a Conferência Distrital; informou que haverá uma alteração no valor 

destinado ao Conselho de Legislação do Rotary International de US$ 1,00 para US$ 1,50; a Secretaria do 

Distrito 4470 informou que no dia 16 de maio de 2015, na Conferência Distrital em Araçatuba – SP, 

haverá um espaço para os Clubes divulgarem seus projetos realizados no Ano Rotário 2014/2015. Não 

houve o turno da Tesouraria. Pelo do turno do companheirismo – o Companheiro Mauro informou 

que Dia 06 = Dia do Cartógrafo; Dia 07 = Dia do Oftalmologista; Dia 08 =  Dia do Profissional de 

Marketing; Dia 09 = Aniversários  Sr. Valdeci e Sra. Maria Vânia (sogros companheiro Wagner); Dia 10 

= Dia do Campo  e  Dia da Mães; Dia 12 = Dia Mundial do Enfermeiro; Dia 15 = Dia do Gerente 

Bancário, Aniversário Sr. João (pai companheiro Fabiano) e Aniversário  Sr. Irio (pai companheiro 

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

de Ângelo (filho comp. Wagner); Dia 17 = Dia Internacional contra a Homofobia; Dia 18 = Dia 

Internacional dos Museus, Aniversário de casamento companheiro Sarkis; Dia 19 = Dia dos Acadêmicos 

de Direito; Dia 20 = Aniversário de casamento companheiro Vinícius. Pelo turno da Informação ou 

Instrução Rotária – o Companheiro Vinícius explanou sobre a definição do Rotary. Pelo turno das 

comissões de serviços - o Companheiro Presidente informou que hoje devemos definir se vamos reunir 

definitivamente no Pérola Clube ou no Restaurante Vó Maphalda; em seguida o Presidente suspendeu a 

reunião para que os Companheiros realizassem a votação de forma livre e secreta; após a votação foi feita 



a apuração e o Secretário anunciou cinco votos para o Pérola Clube e cinco votos para o Restaurante Vó 

Maphalda; diante do empate ficou decidido que o Conselho Diretor decidirá o local definitivo das 

reuniões; imediatamente o Presidente convocou o Conselho Diretor para se reunir no sábado dia 09 de 

maio de 2015, após o almoço, no Restaurante Vó Maphalda para decidir a questão. O Presidente 

comunicou que esteve na COEB para colher a assinatura da Célia nos documentos de vinda da 

intercambiária francesa e ela avisou que será cobrado R$ 200,00 (duzentos reais) mensais pelas apostilas 

de estudo; quando a documentação do intercâmbio está tudo resolveido; quanto a cobrança das apostilas, 

o Presidente, designou os Companheiros Wagner e Eduardo que tente um acordo com a Célia. Pelo turno 

da Palavra Livre – o Companheiro Sarkis informou que vai esperar a decisão do Conselho Diretor para 

trazer a geladeira para o Clube. O Companheiro Mauro parabenizou o Presidente pelo dia de autógrafo do 

lançamento do seu livro. O Companheiro Vinícius comentou sobre uma conversa que teve com uma ex-

funcionária que foi visitar o seu escritório profissional e ela relatou sobre a cultura e educação japonesa e 

ele confirmou o relato da visitante com uma reportagem que ele viu no Fantástico e realmente a cultura 

japonesa é bem diferente da brasileira, pois numa catástrofe que ocorreu em 2014 no Japão, a população 

conseguiu recuperar cerca de 80% do que tinha perdido no incidente, isso se dá devido a educação que é 

dada na base; o Companheiro Mauro enfatizou que a sua residÊncia continua a disposição para realização 

da nossa festa junina; em comum acordo ficou acertado que será realizado no dia 13 de junho de 2015. O 

Companheiro Marcelo explicou o será p Google Groups que ele criou para facilitar a comunicação interna 

do Clube. Não houve o turno do Momento Feliz. Pelo turno da Presidência – o presidente ressaltou a 

importância de participarmos da Conferência Distrital em Araçatuba; agradeceu a presença de todos os 

Companheiros(a) no lançamento do seu livro; desejou um feliz dia das mães e gostaria que o Clube 

pegasse o hábito de comemorar essas datas. 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 


