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Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada aos dezesseis dias de julho de 

2014 (16/07/2014), às vinte horas e trinta minutos,  no Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua Saudades, 

764. Estiveram presentes 19 (dezenove) pessoas, sendo dez companheiros: Carlos Eduardo Sinhorini, 

Fábio Gilberto Marquioli Siquinelli, Fernando O.Ferreira, Jaime Julieti, José Carlos Barbeiro, Marcelo 

Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Robson Augusto Cotarelli, Sarkis Nakad Jr., e 

Wagner Dauberto Mastelaro. Os visitantes foram no total de nove pessoas que assinaram a lista de 

presença.  A mesa principal foi formada por  Robson Augusto Cotarelli - presidente, Marcos Antonio 

Benatte Fernandes - secretário e pelo intercambiário 2015/2016 – Pedro Henrique. 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 não foi realizada. Pelo turno da Secretaria o 

Secretário informou que no final da reunião será distribuída a Revista Rotária do mês de Julho; que 

segundo informação do companheiro Marcelo, recebemos um pedido, via site do Clube, da Juliana da 

Casa de Câmbio situada na Rua Maestro Antonio Passarelli nº 244, para apresentar seus serviços ao nosso 

Clube; que retirou do Cartário uma cópia do Estatuto do Rotary Club de Birigui – Cidade Pérola e 

constatou que está desatualizado e só a primeira ATA de Posse foi registrada; que estará atualizando o 

cadastro de horário dos companheiros para continuar o Projeto Clube Cidadão, de visita às entidades 

assistenciais de Birigui. Não houve o turno da Tesouraria. Não houve o turno do companheirismo. 

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

decidido chamar para a próxima reunião, às 19:30 horas, os integrantes da VCC, ficando responsável o 

companheiro José Carlos fazer o contato e o Companheiro Marcelo em controlar os patrocínios; que os 

companheiros Wagner e Sarkis ficaram responsáveis em inscrever os Projeto Intercambiários-Escola 

Regina Valarini Vieira, no Concurso: 90 Anos 90 Projetos da Revista Rotária; que o Companheiro 

Wagner deverá receber do Tesoureiro o dinheiro para pagamento da palestra motivacional realizada no 

Pérola Clube. Pelo turno da Palavra Livre o companheiro Wagner parabenizou o Robson por ter 

aceitado ser o Presidente do Rotary Club de Birigui Cidade Pérola. O companheiro Sarkis lembrou que 

ficamos de presentear a Néia pela nascimento da sua filha Julia, ficando a cargo da Ivana a compra e a 



definição do dia da visita. O Companheiro José Carlos solicitou informação sobre  o Projeto Distrital em 

favor do SOLAR; o Presidente Robson informou que é um projeto de dois mil dólares, sendo que o 

projeto do Clube está registrado, mas está faltando enviar a documentação, ficando a cargo do 

Companheiro José Carlos verificar qual a necessidade da entidade; O companheiro Sarkis solicitou, 

novamente, a palavra para saber sobre a despesa que o Clube teve com a Transmissão de Posse do Ano 

Rotário 2-14/2015; o Presidente Robson informou que os outros dois Clubes solicitaram o valor do 

Serviço de Som, o qual foi informado que ficou em R$350,00 e comunicaram que as flores das esposas 

dos companheiros também eram de nossa responsabilidade, porem não informaram o valor, quanto aos 

convites eles disseram que perderam o controle, porem o Tesoureiro Fabio informou que o nosso clube 

tem o recibo da prestação de conta dos convites feita no dia do evento. O Momento Feliz teve a 

participação do companheiro Robson. Pelo turno da presidência o companheiro Robson nomeou o 

Companheiro Jaime para a Mensagem do dia e o Companheiro José Carlos para o Companheirismo; 

comentou sobre a conveniência de iniciar a reunião pontualmente às 20:15 min, sendo aprovada por 

aclamação;  que os Companheiros deverão responder os e-mails de ATAs enviados pelo Secretário, para 

que não seja necessário sua leitura na reunião posterior, sendo aprovada por aclamação; que para o Rotary 

Grill os Companheiros se emprenhem mais em conseguir mais voluntários para o dia do evento; que para 

a próxima reunião será a eleição para Presidente do Rotary Club de Birigui – Cidade Pérola – Ano 

Rotário 2015/2016. Por fim, o companheiro 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 Cotarelli                            Marcos Antonio Benatte Fernandes          Presidente 
      Secretário 


