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Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada aos treze dias de agosto de 2014 

(13/08/2014), às vinte horas e trinta minutos,  no Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua Saudades, 764. 

Estiveram presentes 24 (vinte e quatro) pessoas, sendo dez companheiros: Carlos Eduardo Sinhorini, 

Fabiano Alves Lima, Fábio Gilberto Marquioli Siquinelli, Fernando O Ferreira, Jaime Julieti, José Carlos 

Barbeiro,  Marcos Antonio Benatte Fernandes, Ricardo Siquinelli Catarin, Robson Augusto Cotarelli, 

Sarkis Nakad Junior e Wagner Dauberto Mastelaro. Os visitantes foram no total de quatorze pessoas que 

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

Marcos Antonio Benatte Fernandes - secretário e Jeanne ex-intercambiária, da França e Julia 

intercambiária 2014/2015, dos Estados Unidos da América. 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 José Carlos: “Se você for paciente em um momento de 

raiva, irá escapar de cem anos de arrependimento” - Provérbio Chinês. Pelo turno da Secretaria  - o 

Secretário informou que no final da Reunião estará distribuindo a Revista Rotária de Agosto/2014; 

comunicou o envio de e-mails aos Companheiros referente: 1) às visitas do Governador; 2) do XXXVII 

Instituto Rotary do Brasil, em Natal – RN, de 04 a 06 de setembro de 2014; 3) do Informativo nº 01 

expedido pelo Presidente do Rotary Club Birigui – Cidade Perola, referente às algumas normas para as 

reuniões; 4) da XVIII Festa do Agricultor, a ser realizado pelo Rotary Club de Valparaíso; que recebeu da 

Secretaria do Distrito 4470 comunicado para o Clube elaborar o PLC (definição para os próximos dois 

anos quem ocupará os cargos; que recebemos um convite da Creche Da. Josefina G. Silva, para a 

solenidade dos sessenta anos de fundação, Às 20 horas do dia 16/08/2014, na Igreja Metodista Central, 

localizada na Rua Bento da Cruz, nº 219 Centro; convite da Prefeitura Municipal de Birigui para 

participar do I Fórum de Políticas Culturais de Birigui, na Biblioteca Municipal na Rua Governador Pedro 

de Toledo, no dia 16/08/2014, às 08 horas, para eleger os representantes da sociedade civil junto ao 

Conselho Municipal de Políticas Culturais de Birigui; que recebeu uma carta do Hospital Felício Luchini 

informando da realização da 17ª Arrecadação de Alimentos que será realizada no dia 16/08/2014, das 08 

horas às 14 horas, solicitando ao Clube a doação de cestas básicas, haja visto as dificuldades financeiras 

que estão passando.  Pelo turno da Tesouraria – O Companheiro Fabio informou que está aberto para 

recebimento das mensalidades e do rateio da festa realizada na casa do Companheiro Marcelo. Pelo turno 



do companheirismo – o Companheiro José Carlos informou as datas comemorativas do período de 13 de 

agosto à 20 de agosto: 13 – dia do economista, 14 – dia do cardiologista, 15 – dia da informática, 16 – dia 

do filósofo, 19 – dia da fotografia. Pelo turno da Informação ou Instrução Rotária – O companheiro 

Marcos leu um artigo da Revista Rotária de janeiro de 2014, onde informava como deve ser realizada 

uma reunião rotária. Pelo turno das comissões de serviços o Presidente  informou que na última reunião 

com os integrantes da VCC, ficou a impressão de que somente eles estão correndo em busca de prendas 

para o evento, nesse sentido o Presidente sugeriu que os Companheiros conseguissem prendas 

significativas para os bingos e uma de boa expressão para colocar no convite como atrativo, no lugar da 

moto que não será mais doada; o Companheiro Wagner indagou do porque na demora na confecção do 

convite; o Presidente informou que além da prenda foi sugerido que colocasse no convite a obrigação de 

levar pratos e talheres, ficando essas questões pendentes, uma vez que o grupo VCC informou que os 

talheres do Taquari não estão bons e pela falta de voluntários para lavá-los no final, o melhor seria os 

descartáveis; após os debates, os Companheiros decidiram que o Companheiro Catarin com um integrante 

do VCC, de preferência, irão ao Taquari para averiguar a situação dos pratos, para que na próxima 

reunião com o VCC tenhamos uma definição; o Companheiro Sarkis informou que o Arlei está 

confirmado para o evento; o Companheiro Eduardo informou que o som ficará a cargo do Zé da Dona 

Lúcia, de forma gratuita; o Companheiro Marco indagou sobre a doação do boi e dos porcos, os 

Companheiros Sarkis e Robson disseram que geralmente o VCC consegue; o Companheiro Fábio 

informou que as caixas para transporte das bebidas já estão em confecção, com previsão de estrega para 

final de setembro. Pelo turno da Palavra Livre - a ex-intercambiária francesa, Jeanne, agradeceu, em 

português, a recepção e que gostou da cidade e da família Mastelaro pela acolhida e desejou boa sorte aos 

intercambiários; a intercambiária americana, Julia, em português, agradeceu ao Rotary e a família que lhe 

acolheu e pela experiência que está tendo; o Companheiro Sarkis relatou que ficou surpreso e orgulhoso 

por ver a Jeanne retornando à nossa cidade, uma vez que geralmente os intercambiários não mantem 

contatos após a partida; o Companheiro Wagner externou sua alegria em receber novamente a Jeanne e 

está convicto de que esse programa do Rotary é de extrema importância para os jovens. Não houve o 

Momento Feliz. Pelo turno da presidência - o Presidente comentou que sempre orienta os 

intercambiários à anotarem num caderno a essa experiência de visitar outro país, porque o tempo vai 

passar e assim eles poderão relembrar o intercâmbio que realizou e transformar essa vivência em algo 

importante para suas vidas; indagou o Companheiro Sarkis sobre o projeto do Rádio que teve inicio na 

gestão em que ele era Presidente; o Companheiro Sarkis informou que está em posse dos nomes dos 

profissionais e que irá contatar a Rádio para apresentar a referida lista. 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 


