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

2015 (22/04/2015), às vinte horas e trinta minutos,  na Sede do Birigui Pérola Clube, sito à Rua Mario de 

Souza Campos, 665. Estiveram presentes 15 (quinze) pessoas, sendo dez companheiros: Carlos Eduardo 

Sinhorini, Fabiano Alves Lima, Jaime Julieti, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Mauro Célio Mora, 

Nelcivania Gomes de Freitas Ferracini, Robson Augusto Cottarelli, Sarkis Nakad Junior,  Wagner 

Dauberto Mastelaro e Wellinton Luis Wolber. Os visitantes foram no total de cinco pessoas que 

assinaram a lista de presença. A mesa principal foi formada por Robson Augusto Cottarelli – presidente, 

Marcos Antonio Benatte Fernandes – secretário e pela Companheira, do Rotary Club de Birigui – XIX de 

Abril, Luzia V. Miranda. 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 tempo é teu capital; tens de o saber utilizar. Perder tempo é estragar a 

vida.” Franz Kafta. 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; no dia 26 de abril de 2015 haverá o treinamento dos dirigentes 2015/2016 em 

Andradina-SP. Não houve o turno da Tesouraria. Pelo do turno do companheirismo – o Companheiro 

Mauro informou que dia 18 – Dia Nacional do Livro Infantil e Aniversário do Companheiro Marcos; dia 

19 – Dia do Índio e Aniversário da Sra. Milena (esposa do Companheiro Fabiano); Dia 21 – Tiradentes; 

dia 22 – Descobrimento do Brasil; dia 24 – Dia do Agente de Viagem; dia 25 – Dia do Contabilista; dia 

26 – Dia do Goleiro; dia 27 – Dia da Empregada Doméstica e Aniversário do Companheiro Fabiano; dia 

28 – Dia da Sogra. Não houve o turno da Informação ou Instrução Rotária. Pelo turno das comissões 

de serviços - o Companheiro Presidente informou que o lançamento do seu livro será dia 02 de maio de 

2015 e será vendido na Conferência em Araçatuba-SP; na Conferência em Araçatuba – SP será necessário 

o nosso clube ter um delegado votante que até o momento é o próprio Presidente, mas que poderá nomear 

outro para ser o delegado; solicitou que os Companheiros prestigiassem a Conferência por ser na cidade 

ao lado da nossa; o Rotary Club de Birigui – XIX de Abril, será o clube Cicerone; agradeceu o 

Companheiro Mauro pelo patrocínio do out door para divulgação do seu livro. O Companheiro Presidente 

Eleito informou o cronograma do treinamento e leu os critérios necessários para se habilitar ao subsídio 

distrital e os prazos do subsídio; em seguida convocou os Companheiros para o Treinamento. Pelo turno 

da Palavra Livre – o Companheiro Mauro sugeriu que pensássemos num projeto voltado no combate a 

dengue; o Companheiro Wagner comentou que o subsídio distrital teve ter por objetivo a aquisição de 



bens para alguma entidade; o Companheiro Wagner solicitou informação quanto ao processo de 

intecâmbio da francesa e que precisamos conversar com o Rotary Club de Birigui para ceder uma vaga 

para o nosso clube, uma vez o filho da Companheira Vânia manifestou o desejo de ir no intercâmbio. A 

visitante Melina Sumaia Rissadi agradeceu o convite feito pelo Companheiro Wagner para conhecer o 

Rotary Club de Birigui – Cidade Pérola e expôs algumas ideias de projetos. A Companheira Vânia 

agradeceu a arrecadação de leite para a rede solidária. O Companheiro Sarkis deu a ideia de visitarmos o 

candidato Andre sobre o interesse de ser rotariano; passou o nome de uma pessoa para ser rotariano. O 

Companheiro Mauro colocou a sua casa à disposição para realizarmos a festa junina. O Presidente 

solicitou à Companheira Vania que entregase a recuperação à Companheira Luzia. Não houve o turno do 

Momento Feliz. Pelo turno da Presidência – o presidente informou que na próxima quarta-feira a 

reunião será no  restaurante Vó Maphalda, às 20hs; agradeceu a presença da Melina, convidada do 

Companheiro Wagner. 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 


