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

de	 julho	 de	 dois	 mil	 e	 quinze	 (29/07/2015),	 às	 vinte	 horas	 e	 vinte	 e	 seis	 minutos,	 na	 Sede	 do	

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

presentes	 doze	 pessoas,	 sendo	 nove	 companheiros:	Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Fabiano	 Alves	 de	

Lima,	Fernando	Oliveira	Ferreira,	Nelcivânia	Gomes	de	Freitas	Ferracini,	Ricardo	Siquinelli	Catarin,	

Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 Vinícius	 Andreotti,	 Wagner	 Dauberto	 Mastelaro	 e	 Wellington	 Luis	

Wolber,	e	três	visitantes:	Cristiane	N.	Cottarelli,	Sandra	Ap.	de	Melo	Mastelaro	e	Murilo	Gomes	

Andreotti.	 Os	 companheiros	 Marcelo	 Yamane	 Tanaka	 e	 Marcos	 Antônio	 Benatte	 Fernandes,	

entregaram	suas	recuperações	antes	da	reunião.	A	mesa	principal	foi	formada	pelo	vice-presidente	

Robson	 Augusto	 Cottarelli,	 a	 frente	 da	 reunião	 em	 virtude	 da	 ausência	 do	 presidente	 Marcos,	

Carlos	Eduardo	Sinhorini	–	secretário	e	pelo	companheiro	Fabiano	Alves	de	Lima.	O	companheiro	

Fabiano	 Alves	 de	 Lima	 realizou	 a	 abertura	 da	 reunião	 do	 dia,	 convocando	 todos	 os	 presentes	 a	

tomarem	 seus	 lugares.	 Dada	 a	 palavra	 ao	 vice-presidente,	 o	 mesmo	 convocou	 todos	 para	

saudarem	 a	 bandeira	 Nacional	 e	 demais	 hasteadas.	 Pelo	 turno	 do	 Protocolo,	 o	 companheiro	

Fabiano	Alves	de	Lima	saudou	todos	os	presentes,	anunciando	em	seguida	à	pauta	da	reunião	do	

dia.	 A	mensagem	 do	 dia	 foi	 lida	 pelo	 companheiro	Wellington	 Luis	 Wolber,	 que	 gentilmente	

atendeu	 um	 pedido	 feito	 anteriormente	 pelo	 companheiro	 Églison	 Frigério,	 que	 não	 pode	

comparecer	a	reunião:	“Você	nunca	sabe	que	resultados	virão	da	sua	ação.	Mas	se	você	não	fizer	

nada,	 não	 existirão	 resultados.”	 (Mahatma	 Gandhi).	 Não	 tivemos	 o	 turno	 da	 secretaria.	 Pelo	

turno	 da	 Tesouraria,	 como	 o	 companheiro	 Wagner	 não	 havia	 chegado	 até	 este	 momento	 o	



companheiro	Vinícius	informou	apenas	que	estava	apto	a	recebimentos	de	mensalidades	e	festivas,	

desde	que	não	precisasse	 dar	 troco.	Pelo	 turno	do	Companheirismo,	 o	 companheiro	Wellington	

comunicou	que	agosto	é	o	mês	do	desenvolvimento	do	quadro	social	e	expansão	(2015/2016)	e	as	

datas	comemorativas	são:	

Dia	01	–	Dia	do	selo	e	aniversário	de	casamento	do	companheiro	Wagner	e	Sandra;	

	 Dia	03	–	Dia	do	capoeirista.	

Pelo	 turno	 da	 Instrução	 Rotária,	 O	 companheiro	 Vinícius	 leu	 um	 texto	 sobre	 a	 Estrutura	 do	
Distrito,	o	texto	na	íntegra	esta	anexado	nesta	ATA.	Pelo	turno	das	Comissões	de	Serviços,	o	vice-
presidente	Robson	seguiu	a	pauta	deixada	pelo	presidente	Marcos.	Primeiramente	perguntou	aos	
companheiros	 se	 fizeram	 contato	 com	 os	 patrocinadores	 do	 Rotary	 Grill	 do	 ano	 passado,	 os	
mesmos	disseram	que	estão	buscando	tanto	as	empresas	do	ano	passado	quanto	novas	empresas.	
Também	foi	questionada	a	companheira	Nelcivânia	de	como	está	o	andamento	das	ações	do	Rotary	
Grill	e	sobre	o	patrocínio	do	Supermercado	Amigão.	A	companheira	Nelcivânia	disse	que	conversou	
com	a	Si	e	ela	disse	que	a	necessidade	maior	seria	converter	esse	patrocínio	em	linguiças	e	bacon,	a	
necessidade	seria	em	torno	de	trinta	quilos	cada.	O	companheiro	Wellington	disse	que	embora	o	
valor	 oferecido	 foi	 de	 duzentos	 reais,	 a	 logo	 será	 colocada	 no	 convite	 na	 parte	 valendo	 cento	 e	
cinquenta	reais	e	ele	pegará	em	linguiças	na	semana	do	evento.	O	companheiro	Wagner	disse	que	
a	Sorveteria	Alaska	tem	interesse	em	colocar	o	sorvete	no	evento	como	no	ano	passado,	todos	os	
companheiros	presentes	concordaram	em	manter	o	sorvete.	A	companheira	Nelcivânia	disse	que	a	
Si	 pediu	para	 ver	 se	os	novatos	ou	mais	 alguém	vai	querer	 camisetas	para	o	evento,	para	 ver	 as	
quantidades	 e	 números	 e	 passar	 para	 ela	 mandar	 confeccionar,	 o	 valor	 ficou	 de	 confirmar	
posteriormente,	 a	 do	 ano	 passado	 custou	 R$	 35,00.	 Sobre	 as	 canecas	 de	 chopp,	 a	 companheira	
Nelcivânia	disse	que	o	rapaz	foi	muito	atencioso	e	se	encarregou	de	ver	os	patrocinadores	que	ele	
já	 tem	 para	 não	 termos	 nenhum	 custo,	 ele	 passará	 a	 relação	 e	 nós	 vamos	 atrás,	 se	 todos	
concordarem	sairia	a	custo	zero,	caso	contrário	sairia	a	R$	2,60	cada	e	ele	consegue	fazer	até	R$	
2,20,	a	quantidade	será	definida	posteriormente.	A	Si	está	bem	empolgada	com	relação	ao	chopp,	
como	será	dentro	da	cidade	será	uma	inovação	para	o	evento,	informou	a	companheira	Nencivânia.	
O	companheiro	Vinicius	perguntou	sobre	os	custos	do	chopp	e	a	companheira	Nelcivânia	ficou	de	
trazer	 na	 próxima	 reunião.	 Pelo	 turno	 da	 presidência,	 o	 vice-presidente	 Robson	 perguntou	 ao	
companheiro	 Wagner	 o	 saldo	 do	 banco	 e	 em	 caixa,	 se	 já	 recebeu	 a	 per-capta	 distrital	 e	 se	
providenciou	o	pagamento.	O	companheiro	Wagner	disse	que	não	tem	acesso	a	conta	bancária,	o	
saldo	do	caixa	tem	quatrocentos	e	quarenta	e	dois	reais	e	sessenta	centavos,	a	per-capta	do	RI	 já	
foi	paga	e	a	ainda	não	recebeu	a	per-capta	distrital.	Outra	pergunta	em	pauta	foi	sobre	o	projeto	de	
integração	 dos	 intercambiários	 com	 alunos	 de	 escolas	 públicas,	 no	 caso	 com	 a	 escola	 Regina	
Valarine	Vieira,	se	foi	encontrado	para	ser	enviado	ao	Instituto	Federal.	Infelizmente	ainda	ninguém	
achou	 cópia	 deste	 projeto.	 E	 finalmente	 o	 vice-presidente	 Robson	 reforçou	 aos	 companheiros	
Eduardo,	Wagner	e	Fabiano,	sobre	a	reunião	do	conselho	diretor	no	dia	seis	de	agosto	às	dezenove	
horas	e	trinta	minutos	no	restaurante	Vó	Maphalda.	Por	fim,	o	vice-presidente	Robson	agradeceu	a	
presença	de	todos	os	companheiros,	por	não	haver	nada	mais	a	tratar,	encerrou	a	reunião	às	vinte	



e	 uma	 horas	 e	 dez	minutos	 e	 pediu	 a	 todos	 que	 em	 pé	 saudassem	 os	 pavilhões	 hasteados.	 Eu,	
Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 secretário,	 lavrei,	 nesta	 data,	 a	 presente	 ata	 que	 vai	 por	 mim	 e	 pelo	
presidente	assinada.	

	

	

______________________________																	 ____________________________	

Robson	Augusto	Cottarelli	 	 	 Carlos	Eduardo	Sinhorini	

Vice-presidente															 	 																 Secretário	


