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

2015 (27/05/2015), às vinte horas e trinta minutos, na Sede do Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua 

Saudades, 764. Estiveram presentes 31 (trinta e uma) pessoas, sendo doze companheiros: Carlos Eduardo 

Sinhorini, Eglison Frigerio, Fabiano Alves Lima, Jaime Julieti, Marcelo Yamane Tanaka, Marcos 

Antonio Benatte Fernandes, Mauro Célio Mora, Nelcivania Gomes de Freitas Ferracini, Robson Augusto 

Cottarelli, Sarkis Nakad Junior, Vinicius Andreotti, Wagner Dauberto Mastelaro e Wellinton Luis 

Wolber. Os visitantes foram no total de dezoito 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 Araçatuba – Alvorada, Elcio L. N. Cruz. 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: 

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades; Muda-se o ser, muda-se a confiança; Todo o mundo é 

composto de mudança, tomando sempre novas qualidades”. Luiz de Camões. Pelo turno da Secretaria - 

o Secretário informou que recebeu o convite da Câmara Municipal de Birigui, para demonstração e 

avaliação, pelo Poder Executivo Municipal, do cumprimento das Metas Fiscais fixadas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias inauguração do seu Escritório Regional em Birigui, no dia 28 (vinte e oito) de 

maio de 2015, às 19 (dezenove)  horas; lembrou da Convenção Internacional do Rotary 2015, que será 

realizada nos dias 06 à 09 de junho em São Paulo. Não houve o turno da Tesouraria. Pelo turno do 

companheirismo – o Companheiro Mauro informou as datas comemorativas: Dia 29 = Dia do 

Estatístico; Dia 30 = Dia do Geólogo; Dia 31 = Dia do Comissário de Bordo; J U N H O - Mês dos 

Grupos de Companheirismo do Rotary: Dia 01 = Dia da Imprensa; Dia 03 = Dia do Administrador de 

Pessoal. Pelo turno da Informação ou Instrução Rotária – o Companheiro Vinícius falou sobre as 

características fundamentais do Rotary. Pelo turno das comissões de serviços o Companheiro Presidente 

solicitou que o Companheiro Eduardo desse posse ao candidato Eglison Frigério, após leitura do currículo 

do candidato e o empossou como rotariano; a festa junina foi confirmada para o dia 20 de junho de 2015, 

na residência do Companheiro Mauro; Em seguida o Presidente solicitou que o Companheiro Marcos 

apresentasse a entidade Solar Eunice Wever; após, foi o Companheiro Wagner que a presentou a entidade 



ADJ – Associação dos Diabéticos Juvenis, em seguida o Presidente colocou em votação as entidades 

Abrigo Vó Tereza, ADJ – Associação dos Diabéticos Juvenis; Polícia Mirim; Recanto do Vovô; Solar 

Eunice Wever; depois da votação, o resultado da apuração foi Abrigo Vó Tereza; 1 voto, Polícia Mirim: 1 

voto; Recanto do Vovô: 1 voto; ADJ – Associação dos Diabéticos Juvenis: 5 votos, Solar Eunice Wever: 

5 votos; diante do empate, foi realizada outra votação entre as duas entidades mais votadas; após votação, 

o resultado foi ADJ – Associação dos Diabéticos Juvenis: 6 votos e Solar Eunice Wever: 7 votos, ficando 

eleita a entidade Solar para receber o subsídio Distrital, devendo os companheiros conseguir 

patrocinadores para os US$ 2.000,00 de contrapartida. Pelo turno da Palavra Livre – o Companheiro 

Elcio externou a alegria em nos visitar, congratulou o novo rotariano Eglison e, apenas, comunicou o 

evento do seu Clube que coincidirá com a nossa festa junina, mas espera que estejamos na próxima. João 

Pedro, filho da Companheira Vânia, informou que ainda tem convites para a festa junina dos Demoley, na 

Chácara das Acácias, no dia 06 (seis) de junho de 2015, o convite no valor de R$ 10,00 (dez) reais. O 

Companheiro Eduardo informou que conseguiu isentar o nosso Clube de pagar as apostilas na COEB, 

convidou os Companheiros a participar do FLICO, nesta quinta-feira, na COEB, às 19hs, onde o 

Companheiro Robson estará expondo o seu livo; Solicitou que a intercambiária Julia viesse até o púlpito e 

fizesse o comentário da sua passagem pelo Brasil, uma vez que estava retornando para os EUA. A 

intercambiária agradeceu a recepção que teve. O Presidente solicitou que o Companheiro Marcelo 

entregasse a recuperação para o Companheiro Elcio. Não houve o turno do Momento Feliz. Não hou 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. 
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