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Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada aos vinte e nove  dias de abril de 

2015 (29/04/2015), às vinte horas e trinta minutos,  na Sede do Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua 

Saudades, 764. Estiveram presentes 18 (dezoito) pessoas, sendo doze companheiros: Carlos Eduardo 

Sinhorini, Fabiano Alves Lima, Fernando Oliveira Ferreira, Jaime Julieti, Marcelo Yamane Tanaka, 

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

Siquinelli Catarin, Robson Augusto Cottarelli, Sarkis Nakad Junior e Wagner Dauberto Mastelaro. Os 

visitantes foram no total de seis 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 Marcos Toledo Froes, Presidente do Rotary Club de Birigui – XIX de Abril. 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: 

“O espectador, considerado indiviualmente, é por vezes um homem inteligente, mas os espectadores, 

considerados em massa, são um rebanho que o gênio ou até o simples talento têm de conduzir de chicote 

em punho.” Emile Zoa. Pelo turno da Secretaria - o Secretário informou que recebeu a recuperação do 

Presidente Robson que compareceu no dia 28 de abril de 2915 no Rotary Club de Birigui – XIX de Abril; 

recebeu um convite da Prefeitura de Birigui para participar da 3ª Conferência Municipal de Saúde no di 

08 de maio de 2015 das 08hs às 17hs no Buffet Millenium; 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 dolar mais barato e quem quiser fazer inscrição nestas condições, a secretaria 

estará com os contatos à disposição; que no final da reunião estará distribuindo as Revistas Rotária sdos 

meses de abril e maio. Pelo turno da Tesouraria – o Tesoureiro informou que esta semana pagou o 

aluguel para o Pérola Clube; está aberto a recebimento e que em breve fechará um balanço prévio para a 

próxima gestão. Pelo turno do companheirismo – o Companheiro Mauro informou as datas 

comemorativas: Dia 1º = Dia do Trabalho; Dia 02 = Dia Nacional do Ex-Combatente; Dia 03 = Dia 

Mundial da Liberdade da Imprensa; Dia 05 = Dia da Comunidade e Aniversário da sra. Cássia  ( esposa 



do companheiro Marcos). Não houve lo turno da Informação ou Instrução Rotária. turno das 

comissões de serviços o Companheiro Marcos informou sobre o que foi debatido no treinamento para 

Presidente que ocorreu em Andradina no dia 26 de abril de 2015; o Companheiro Presidente Robson 

informou que foi visitar o Rotary Club de Birigui para divulgar o seu livro e viu um Clube comprometido 

onde todos cumpriam suas tarefas e ajudavam os demais; visitou o Rotary Club de Birigui – XIX de Abril 

para também divulgar seu livro, onde se emocionou ao dizer sobre o companheiro Dr. Onofre; pediu para 

os Companheiros ajudarem na entregar dos convites para os Companheiros ausentes, pois ele não terá 

tempo para isso; explicou o que levou-o a escrever o livro, agradeceu a compreensão da esposa Cristiane 

e lembrou mais uma vez que esse livro é um projeto vitalício que sempre estará beneficiando o Rotary 

Club de Birigui – Cidade Pérola. Informou que deseja expandir esse projeto pelo Brasil e em outras 

línguas, esperando que tenha mais edições. Pelo turno da Palavra Livre – o Companheiro Presidente, 

Marcos Froes, do Rotary Club de Birigui – XIX de Abril agradeceu a visita do Presidente Robson, onde 

explanou com muita emoção sobre o seu livro; convidou os Companheiro para prestigiar o evento Costela 

no Chão que será realizado no dia 24 de maio; o Companheiro Sarkis, Fabiano e Wagner parabenizaram o 

Presidente pelo lançamento do seu livro. Não houve o turno do Momento Feliz. Pelo turno da 

Presidência – o Presidente solicitou que os  Companheiros compareçam na Conferência Distrital em 

Araçatuba; informou que o Governador Assistente Marangoni não pode comparecer nesta reunião, porque 

ficou em Penápolis para divulgar o lançamento do livro neste dia 02 de maio; solicitou que os 

Companheiros da Comissão de Intercâmbio providencie a ATA de Fundação do Clube para que ele possa 

enviar para o Rotary e assim viabilizar a vinda da intercâmbiaria  francesa; solicitou que o Companheiro 

Mauro entregasse a recuperação para o Comapnheiro Marcos Froes e que o Companheiro Wagner 

entregasse a recuperação para o Companheiro Pedro Ivan M. Martine. 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 


