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Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada aos trinta dias de julho de 2014 

(30/07/2014), às vinte horas e trinta minutos,  no Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua Saudades, 764. 

Estiveram presentes 16 (dezesseis) 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 Junior e Wagner 

Dauberto Mastelaro. Os visitantes foram no total de seis pessoas que assinaram a lista de presença.  A 

mesa principal foi formada por  Robson Augusto Cotarelli - presidente, Marcos Antonio Benatte 

Fernandes - secretário e Fábio Gilberto Marquioli Siquinelli – tesoureiro. 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 Julieti: “Um homem só é nobre 

quando consegue sentir piedade por todas as criaturas” - Buda. Pelo turno da Secretaria  - o Secretário 

informou que o Companheiro Fabiano justificou sua ausências por estar num evento representando a 

Prefeitura; que o Companheiro Wagner trouxe um convite de lançamento de um livro da Sueli Fortuna, 

título Segundo Ato, que acontecerá no salão da Associação Comercial de Birigui, no dia 11 de agosto, às 

20:00 horas, com renda destinada à ONG Solar. 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 30 de julho à 06 de agosto: 01 – aniversário de casamento do Companheiro 

Wagner, 01 – dia do selo, 03 – dia do capoeirista; que o mês de agosto para o Rotary Internacional é o 

mês do Desenvolvimento do Quadro Social e Expansão. Não houve o turno da Informação ou 

Instrução Rotária. Pelo turno das comissões de serviços o Companheiro Marcelo informou que até o 

momento foram conseguidos 44 patrocínios com os dos integrantes da VCC, ficando para o dia 06 de 

agosto o prazo para informar os patrocínios. Em seguida o Presidente transformou a presente reunião em 

Assembléia Anual para eleição do Presidente 2015/2016, em seguida indicou os Companheiros Fernando, 

Marcos e Ricardo. O Companheiro Fernando solicitou que não fosse indicado, o que foi também 

solicitado pelos Companheiros Marcos e Ricardo.  O companheiro Ricardo indagou se algum outro 

Companheiro que não estava presente poderia ser votado. O Secretário informou que qualquer 

Companheiro pode ser votado, desde que tenha mais de um ano de Rotary, não sendo obrigatório eleger 



um que não tenha sido. Dado pausa para a votação, o Secretário em conjunto com o Presidente fizeram a 

contagem dos votos, tendo o seguinte resultado anunciado pelo Presidente: Marcos – 07 (sete) votos; 

Marcelo – 02 (dois) votos; Ricardo – 01 (um) voto; 01 (um) nulo por ter sido dado ao Comapnheiro Fábio 

que não tem o prazo mínimo de Rotary para ser Presidente. Pelo turno da Palavra Livre - o 

companheiro José Carlos leu a ficha do candidato a Companheiro o Sr. Gabriel Prescinotti. O Presidente 

solicitou que se alguém tiver objeção quanto ao convite que no final da reunião lhe comunique. A Ivana, 

esposa do Companheiro Sarkis, informou que já comprou o presente da filha da Néia e marcará a data 

para a visita. O Companheiro Sarkis comunicou que visitou o Escritório de Contabilidade Essencial e o 

mesmo ofereceu seus serviços por R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), uma vez que o Escritório 

Vanguarda ofereceu o serviço por R$ 400,00 (quatrocentos reais), porem o Sarkis conversou com seu 

contador e este ofereceu o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), o qual já fez todas as DCTFs 

de janeiro à julho de 2014 e estará protocolando no dia 31/07/2014, este escritório não faz cobrança de 

13º Honorário; solicitou a convocação do Conselho Diretor para decidir como pagar a despesa dos 

honorários do contador. O Companheiro Marcos agradeceu a votação recebida e sua nomeação, mesmo 

entendendo que há no Clube Companheiros com mais conhecimento de Rotary do que ele para exercer o 

cargo de Presidente. Companheiro Wagner comunicou que esteve representado o Clube na Assembléia do 

Conselho Alimentar Municipal de Birigui e que aceitou fazer parte do referido Conselho por quatro anos 

de mandato, para gerir um orçamento de R$ 600 mil, destinados à merenda escolar. Não houve o 

Momento Feliz. Pelo turno da presidência - o companheiro Robson solicitou a opinião dos 

Companheiros quanto ao dia para formação do cronograma Rotário, se num dia específico ou na reunião 

ordinária do Clube; por seis votos a cinco ficou decidido realizar na reunião ordinária; solicitou que o 

Companheiro Wagner entregue a recuperação para o Companheiro Salgado do Rotary Clube de Birigui 

XIX de Abril; solicitou o empenho de todos para a indicação de novos sócios, até o dia 06/08/2014. 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 


