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

(20/05/2015), às vinte horas e trinta minutos,  na Sede do Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua Saudades, 

764. Estiveram presentes 20 (vinte) pessoas, sendo doze companheiros: Carlos Eduardo Sinhorini, 

Fabiano Alves Lima, 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, Wagner Dauberto Mastelaro e Wellinton Luis Wolber. Os visitantes 

foram no total de oito 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 do Rotary Club de Birigui – XIX de Abril, Francisco Rafael de Barros. 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 meu 

passado é tudo quanto não consegui ser. Nem as sensações de momentos idos me são saudosas; o que se 

sente exige o momento; passado este, há um virar de página e a história continua, mas não o texto.” 

Fernando Pessoa. Pelo turno da Secretaria - o Secretário agradeceu ao Companheiro por ter feito a 

classificação dos Companheiros do Club; comunicou o convite para a posse do Governador Manoel 

Bertoldo Neto (Neco) a ser realizada no dia 27 de junho de 2015, às 20:00hs, no Rotary Club de 

Paranaíba Sant'Ana, na rua Bruno Mariano de Faria, 310, bairro Saton Antonio; informou que recebeu e-

mail do Rotary Club de Araçatuba – Bandeirante, convidando para o 6º Dance Rotary, no dia 29/05/2015, 

no Viveri Eventi em Araçatua, às 21hs 30m; lembrou que no dia 24/05/2015, haverá o evento Costela a 

fogo de chão, do Rotary Club de Birigui – XIX de Abril, o ingresso será de R$ 40,00 (quarenta reais); 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. Pelo turno da Tesouraria – o tesoureiro informou que as contas estão 

em ordem e que está aberto a recebimentos. Pelo do turno do companheirismo – o Companheiro Mauro 

informou que Dia 21 = Dia da Língua Nacional; Dia 22 = Dia do Apicultor; Dia 23 = Dia da Juventude 

Constitucionalista; Dia 24 = Dia do Vestibulando; Dia 25 = Dia da Indústria; Dia 27 = Dia do Profissional 

Liberal. Não houve o turno da Informação ou Instrução Rotária. Pelo turno das comissões de 

serviços - o Companheiro Sarkis falou sobre o quadro associativo e distribuiu a ficha para indicar pessoas 

para serem rotarianos; o Companheiro Wagner falou sobre o intercâmbio de jovens, onde receberemos a 

francesa Margô, sendo necessário conversar com a diretora da COEB para isentar da cobrança das 

apostilas e que é necessário conversar com os outros dois clubes sobre a vaga excedente que precisamos. 



Pelo turno da Palavra Livre – o Companheiro Rafael do Rotary Club de Birigui – XIX de Abril, 

explicou sobre o evento do Costela ao fogo de chão e falou que nesse evento o Robson venderá os seus 

livros; o Companheiro Eduardo comunicou que o Eglison aceitou ser rotariano do nosso clube; o 

Companheiro Eduardo do Rotary Club de Araçatuba – Bandeirante falou do evento Dance Rotary; a 

visante Melina informou que hoje comemorasse o dia do Pedagogo e pediu para que reflitamos sobre o 

descaso com os professores; o visitante Eglison agradeceu o convite do Eduardo para ser rotariano e 

espera que possa ser útil. Pelo turno do Momento Feliz – o Presidente Robson fez a sua contribuição por 

estar contente pelo andamento dos seus livros. Não 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 


