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Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada ao primeiro dia de abril de 2015 

(01/04/2015), às vinte horas e trinta minutos,  na Sede do Birigui Pérola Clube, sito à Rua Mario de Souza 

Campos, 665. Estiveram presentes 14 (quatorze) pessoas, sendo dez companheiros: Jaime Julieti, Marcelo 

Yamane anaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Mauro Célio Mora, Nelcivania Gomes de Freitas 

Ferracini, Ricardo Siquinelli Catarin, Robson Augusto Cottarelli, Sarkis Nakad Junior,  Vinicius 

Andreotti e Wellinton Luis Wolber. Os visitantes foram no total de quatro pessoas que assinaram a lista 

de presença. A mesa principal foi formada por Robson Augusto Cottarelli – presidente, Marcos Antonio 

Benatte Fernandes – secretário e pelo Presidente Eleito 2014/2016 do Rotary Club de Birigui – XIX de 

Abril Eldir Paulo Scarpim. O Companheiro Sarkis 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 Sarkis 

saudou todos os presentes, anunciando em seguida a pauta da reunião do dia. A  mensagem do dia foi 

lida pelo Companheiro Jaime: “Não, não pares! É graça maior persistir na caminhada certa, manter o 

ritmo … Mas a graça das graças é não desistir nunca. Dom Helder Camara”. Pelo turno da Secretaria - o 

Secretário informou que haverá nos dias 15 à 17 de maio de 2015, em Araçatuba – SP, a XXXVIII a 

Conferência Distrital; no 26 de abril de 2015, em Andradina – SP; que os site Projeto Eficaz, somente 

agora aprovou a divulgação do Projeto da Creche na gestão anterior; que no final da reunião estará 

distribuindo o kit para treinamento dos dirigentes 2015/2016. Não houve o turno da Tesouraria. Pelo do 

turno do companheirismo – o Companheiro Mauro informou que Abril é o “Mês da Revista” - dia 1º – 

Dia da Mentira e aniversário do Companheiro Fernando; dia 02 – Dia do Propagandista; Dia 04 – Dia 

Nacional do Parkinsoniano; dia 05 – Páscoa; dia 07 – Dia Mundial da Saúde. Pelo turno da Informação 

ou Instrução Rotária – o Companheiro Vinicius falou sobre a Organização Rotary. Pelo turno das 

comissões de serviços o Companheiro Presidente Eleito do Rotary Club de Birigui – XIX de Abril, Eldir 

Paulo Scarpim, expôs o Projeto do seu Club “Dengue não! Birigui em Ação” e convida o Rotary Club de 

Birigui – Cidade Pérola a ser parceiro nesse projeto. Pelo turno da Palavra Livre – o Companheiro 

Sarkis sugeriu outras parcerias e lembrou o falecimento da Sra. Mara uma das fundadoras da Entidade 

Solar de tratamento de pessoas portadora do HIV; o Companheiro Wellinton sugeriu que a palestra do Sr. 

Marcos Antonio Sanchez, Educador de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde Birigui seja realizada 

também do SENAI; o Companheiro Mauro sugeriu que participássemos do Projeto do Rotary Club de 



Birigui – XIX de Abril. Não houve o turno do Momento Feliz. Pelo turno da Presidência – o 

presidente convocou o Conselho Diretor para reunir dia 06 de abril de 2015, no restaurante Vó Maphalda, 

às 20hs, para definição do PLC; informou que o responsável pelo intercâmbio no Distrito, o Sr. Poe, 

enviou a documentação da intercambiária francesa e solicita que os Companheiros Wagner e Vinicius 

compareçam à COEB para tentar convencer a diretora a continuar recebendo os intercambiários; solicitou 

que o Secretário entregue a recuperação ao Companheiro Scarpim; lembrou do convite do 1º Porco Fest 

dos Demoley do João Pedro filho da Companheira Vânia. 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              
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