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ATA nº 07 – Ano Rotário 2014/2015 
 

Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada aos dez dias de setembro de 2014 

(10/09/2014), às vinte horas e trinta minutos,  no Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua Saudades, 764. 

Estiveram presentes 19 (dezenove) pessoas, sendo onze companheiros: Carlos Eduardo Sinhorini, 

Fernando O. Ferreira, Jaime Julieti, José Carlos Barbeiro, Marcelo Yama” Jesus. Pelo turno da 

Secretaria  - o Secretário informou que o Companheiro Fábio justificou sua ausência nesta reunião; que 

no final da reunião estará entregando a revista Rotária de setembro; que recebemos um convite da 

Prefeitura Municipal de Birigui, do Grupo da 3ª Idade e do Sesi, para o Encontro Regional – Festa Baile 

de Birigui – 2014, a ser realizada no SESI, avendia José Agostinho Rossi, 620, no dia 27 de setembro, às 

14 horas, que a frequência do Clube diminui em relação ao mês de julho quando tivemos 73,33% e em 

agosto passou para 64,44%; Não houve o turno da Tesouraria. Pelo turno do companheirismo – o 

Companheiro José Carlos informou que devido a ausência do turno na reunião passada, estará informando 

as datas do período de 22/08 ao dia 17/09: 22/08 – aniversário da dona Dirce  (mãe do companheiro 

Marcos), 28 – dia dos bancários, 29 – dia Nacional do Combate ao Fumo, 31 – dia da Nutricionista, 01/09 

– dia do Profissional de Educação Física, 02 – dia do Repórter Fotográfico, 03 – dia do Guarda Civil,04 – 

aniversário do Companheiro Sérgio, 05 – dia do oficial de farmácia, 06 – dia do alfaiate, 07 – dia da 

Independência do Brasil, 09 – aniversário da intercambiária Júlia e da dona Ana (mãe do Companheiro 

Ricardo), 11 – dia do casamento do Companheiro Fernando, 12 – aniversário da Vó Maphalda (mãe do 

Companheiro Wagner), 14 – dia do Frevo, 15 – dia do Cliente e do aniversário da dona Neusa (mãe do 

companheiro Vinícius), 17 – dia da Compreensão Mundial e aniversário da Camille (esposa do 

companheiro Ricardo). Pelo turno da Informação ou Instrução Rotária – o Companheiro Ricardo 

lembrou que a Reunião Internacional do Rotary será em São Paulo (capital), depois de 34 (trinta e quatro) 

anos da última reunião realizada no Brasil, entre os dias 06 e 09 de junho de 2015, onde será debatido as 

questões sociais mundiais e as lideranças no Rotary, entre outras atrações nacionais que ocorrerão no 

Sambódromo, solicita que os companheiros prestigiem o evento. Pelo turno das comissões de serviços o 

Presidente informou que as pendências com o VCC foram resolvidas na última reunião com o referido 

Grupo e a presença dos Companheiros; que o Companheiro Secretário enviou para os Companheiros a 

ATA da 1ª reunião do Conselho Diretor. Pelo turno da Palavra Livre – a ex-Companheira Néia 

agradeceu a visita dos Companheiros e familiares em suas residência e do presente entregue à sua filha 

Júlia e que estará entregando a lembrancinha que esqueceu de entregar no dia da visita; o Companheiro 

Wagner informou que o seu filho Angelo já desembarcou no Aeroporto de Milão/Itália e que está tudo 



correndo em normalidade; o Companheiro Sarkis relatou que o candidato a rotariano indicado pelo 

Companheiro José Carlos não se interessou no momento em ser rotariano, que está em busca de novos 

associados. Informou que recebeu uma carta do Rotary Internacional parabenizando o Companheiro 

Marcelo pelo apadrinhamento do Companheiro Fabiano e como forma de reconhecimento enviou um pin 

rotário com detalhe azul e se indicar um novo companheiro receberá o reconhecimento bronze. Em 

seguida o Vice-Presidente entrega o referido pin ao Companheiro Marcelo. Pelo turno do Momento Feliz 

– o Companheiro Wagner fez uma doação por estar feliz com o intercâmbio do seu filho Angelo. Pelo 

turno da Presidência - o Presidente lembrou os Companheiros que a primeira reunião do Mês é do 

Conselho Diretor e será realizada em outro local; explicou a importância do Momento Feliz e que a 

doação é enviada para a Fundação Rotária que em determinado momento nos devolve em forma de 

pagamento de projetos enviados pelo Clube; solicitou que os Companheiros enviem sugestões para o e-

mail do Clube, até o dia 30 de setembro, de temas que devem ser abordados na Cartilha Rotária a ser 

formulada pelo Conselho Diretor; que o Companheiro Rafael do Rotary Clube de Birigui – XIX de Abril 

estará realizando uma palestra sobre o que é ser rotariano, no dia 24 de setembro, solicitando que os 

Companheiros tragam visitantes para prestigiar o evento; questionou o Companheiro Marcelo sobre a 

prorrogação do vencimento dos boletos distrital e revista rotária; o Companheiro Marcelo informou que 

foi prorrogado para outubro e que o responsável tinha esquecido da prorrogação, mas ele já entrou em 

contato e tudo está solucionado; informou que no final de semana a intercambiária Julia participará em 

Araçatuba de um evento onde lhe será explicado tudo sobre o intercambio e o que o Companheiro 

Eduardo depois repasse as despesas para o Clube ressarci-lo; o Companheiro Eduardo comunicou que não 

haverá necessidade do ressarcimento e que estará entrando em contato com o responsável pelo evento 

para saber o horário para levá-la; que até o dia 17/09 os Companheiros indiquem um profissional a ser 

homenageado no mês de outubro; o companheiro Sarkis indicou uma vendedora que está no ramo a mais 

de 30 anos e que atualmente trabalha na Loja J. Maphuz; em seguida o Presidente chamou à frente da 

mesa principal a visitante Vánia e João Pedro, onde fez uma breve explanação sobre a visitante e 

informou que naquele  momento ela estava torna-se Rotariana do nosso Clube, o que foi aprovado por 

todos; em seguida, agora, Rotariana Vánia agradeceu o convite e estará fazendo o máximo possível em 

ser útil ao Rotary. 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 


