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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Pérola,	realizada	aos	dois	dias	do	mês	de	Março	

de	dois	mil	e	dezesseis	(02/03/2016),	às	vinte	horas	e	trinta	e	cinco	minutos,	na	sede	do	Restaurante	

Vó	Maphalda,	 sito	 à	 Rua	 Saudades,	 setecentos	 e	 sessenta	 e	 quatro.	 Estiveram	 presentes	 dezoito	

pessoas,	 sendo	 treze	 companheiros:	 Fabiano	 Alves	 Lima,	 Jaime	 Julieti,	 Marcelo	 Yamane	 Tanaka,	

Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	 Mauro	 Célio	 Mora,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	 Ferracini,	

Renato	 de	 Bianchi,	 Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Sarkis	 Nakad	 Junior,	 Vinícuis	 Andreotti,	 Wagner	

Dauberto	Mastelaro,	Wellinton	Luis	Wolber,	Sérgio	Luiz	Ferreira	Lima,	e	cinco	visitantes,	Fernanda	

de	 Biancchi,	 esposa	 do	 companheiro	 Renato,	 Cristiane	 Nomerowsky	 Cottarelli,	 esposa	 do	

companheiro	 Robson,	 João	 Pedro	 Ferracini,	 filho	 da	 companheira	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	

Ferracini,	 Andrey	 Servelatti	 e	 Edgard	 Atanázio,	 integrantes	 da	 Banda	 Amigos	 do	 Samba.	 A	 mesa	

diretora	foi	composta	por	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes,	presidente	do	Rotary	Club	de	Birigui	

–	 Cidade	 Pérola,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	 Ferracini,	 segunda	 secretária	 e	 pelo	 companheiro	

Wellinton	Luis	Wolber.	 	O	 companheiro	 Fabiano	Alves	 Lina	 realizou	a	 abertura	da	 reunião	do	dia,	

convocando	 todos	 os	 presentes	 a	 tomarem	 seus	 lugares.	 Dada	 a	 palavra	 ao	 presidente,	 o	mesmo	

convocou	 todos	 para	 saudarem	 a	 Bandeira	 Nacional	 e	 a	 do	 Rotary.	 Pelo	 turno	 do	 Protocolo,	 o	

companheiro	Fabiano	saudou	todos	os	presentes,	anunciando	em	seguida	à	pauta	da	reunião	do	dia.	

A	mensagem	do	dia	foi	lida	pelo	companheiro	Renato	de	Bianchi:	“Faça	de	todos	os	seus	dias	uma	

obra	de	arte”	(John	Wooden).	Não	tivemos	Turno	da	Secretaria	e	o	Turno	da	Tesouraria.	Pelo	Turno	

do	 Companheirismo	 o	 companheiro	Wellinton	 informou	 que	 as	 datas	 comemorativas	 da	 semana	

são:	

Dia	02	–	Dia	 Internacional	Turismo	e	aniversário	de	Gabriel	Campos	Sinhorini	 (Filho	companheiro	
Eduardo);	



Dia	03	–	Dia	do	Meteorologista,	aniversário	do	Sr.	Antônio	Fernandes	(Pai	do	presidente	Marcos)	e	
aniversário	do	companheiro	TIM;	

Dia	04	–	Dia	Mundial	da	Oração;	

Dia	05	–	Dia	do	Filatelista;	

Dia	 07	 –	 Dia	 dos	 Fuzileiros	 Navais	 e	 aniversário	 de	 Dona	 Olíria	 Nomerowsky	 (Sogra	 do	 vice-
presidente	Robson).	

Pelo	 Turno	 da	 Instrução	 Rotária	 o	 presidente	 Marcos	 apresentou	 um	 vídeo	 de	 uma	 “Sessão	 no	

Senado	destinada	à	comemoração	aos	111	anos	do	Rotary	Internacional	e	100	anos	da	Fundação	

Rotária	 e	 suas	 atuações”,	 tendo	 como	 palestrantes	 Vera	 Lúcia	 Camilo	 Ribeiro	 (Governadora	 do	

Distrito	4370),	Mário	César	Martins	de	Camargo	(Curador	da	Fundação	Rotária)	e	José	Ubiraci	Silva	

(Diretor	do	Rotary	Internacional).	Após	o	vídeo	o	presidente	Marcos	fez	a	colocação	da	importância	e	

alegria	 de	 sermos	Rotarianos	 e	 estarmos	 representando	o	 Rotary	 e	 lembrou	que	nossa	 Instituição	

não	é	local	e	sim	mundial.	E	pediu	um	pouco	mais	de	dedicação	de	cada	companheiro	e	empenho	na	

idealização	de	novos	projetos.	Pelo	Turno	das	Comissões	e	Serviços,	o	presidente	Marcos	agradeceu	

a	todos	os	companheiros	pela	conquista	dos	patrocínios,	e	em	especial	ao	companheiro	Marcelo	pela	

dedicação	 e	 atenção	 ao	 evento.	 Em	 seguida	 passou	 a	 palavra	 ao	 Companheiro	 Sérgio	 para	

apresentação	dos	membros	do	Conjunto	Amigos	do	Samba	que	 se	apresentará	 com	sua	banda	no	

evento	do	dia	quinze	de	maio.	 	Foram	discutidos	vários	outros	pontos	referente	 	a	 	organização	do	

evento	 e	 também	 para	 que	 haja	 acomodação	 adequada	 para	 todos	 os	 convidados.	 Por	 fim	 o	

Presidente	agradece	os	integrantes	por	estarem	presentes	na	reunião	e	juntos	com	o	Club	no	evento.		

Não	houve	Turno	dos	Inscritos.	Pelo		Turno	do	Momento	Feliz,			o	presidente	Marcos	diz	estar	feliz	

devido	 ao	 grande	 número	 de	 	 patrocinadores	 conseguidos	 	 antes	 da	 data	 determinada,	 e	 pela	

presença	 e	 parceria	 dos	 integrantes	 da	 Banda	 Amigos	 do	 Samba.	 Pelo	 Turno	 da	 Presidência,	 o	

presidente	Marcos	quis	lembrar		que	ele	o	secretário	Eduardo	estiveram	no	Bar	Barão	para	checar	o	

espaço	 para	 	 as	 acomodações	 dos	 convidados	 e	 que	 por	 isso	 foi	 reduzido	 a	 quantidade	 de	 200	

pessoas	para	150	no	dia	do	evento,	e	que	ele	voltará	no	próximo	do	dia	doze	para	ver	de	perto	como	

funciona.	 Em	 seguida	 ele	 perguntou	 para	 o	 companheiro	 Robson	 sobre	 o	 Candidato	 a	 vaga	 do	

Intercâmbio,	 pediu	 para	 ele	 auxilar	 o	 companheiro	 Wagner	 quanto	 à	 inscrição	 da	 Margot	 em	

Paranaíba,	para	não	corrermos	o	risco	de	perder	um	ponto.	Disse	que	o	dia	eleito	em	votação	para	as	

reuniões	 do	 Conselho	Diretor	 foi	 a	 SEGUNDA-FEIRA,	 horário	 a	 ser	 tratado,	 sendo	 quatro	 votos	 na	

segunda,	 dois	 na	 quarta,	 um	 no	 sábado	 e	 um	 companheiro	 do	 Conselho	 deixou	 de	 votar.	 Não	

havendo	 nada	 mais	 a	 tratar,	 o	 presidente	 agradeceu	 a	 presença	 de	 todos	 os	 companheiros	 e	

visitantes	em	especial	às	do	Andrey	e	do	Edgard,	encerrou	a	reunião	as	vinte	e	uma	horas	e	quinze	

minutos	 e	 pediu	 a	 todos	 que	 em	 pé	 saudassem	 os	 pavilhões.	 Eu,	 Nelcivânia	 Gomes	 de	 Freita	



Ferracini,	 segunda	 secretária,	 lavrei,	nesta	data,	a	presente	ata	que	vai	por	mim	e	pelo	presidente	

assinada.	

	
	
	
	
______________________________																	 ____________________________	
Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes	 	 Nelcivânia	Gomes	de	F.	Ferracini	
Presidente	 														 	 																 Segunda	Secretária	
	


