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ATA nº 16 – Ano Rotário 2014/2015 
 

Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada aos vinte e seis dias de novembro 

de 2014 (26/11/2014), às vinte horas e trinta minutos,  no Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua Saudades, 

764. Estiveram presentes 21 (vinte e uma) pessoas, sendo nove companheiros: Carlos Eduardo Sinhorini, 

Fernando O. Ferreira, Jaime Julieti, José Carlos Barbeiro, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Nelcivania 

Gomes de Freitas Ferracini, Ricardo Siquinelli Catarin, Robson Augusto Cottarelli e Sarkis Nakad Junior. 

Os visitantes foram no total de doze pessoas que assinaram a lista de presença. A mesa principal foi 

formada por Robson Augusto Cottarelli – presidente, Marcos Antonio Benatte Fernandes – secretário e 

pelo Companheiro Laerte Nivaldo Aranha, do Rotary Club de Birigui. 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: “Comece o dia na luz da oração. O amor 

de Deus nunca falha. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer melhor. - André 

Luiz (Chico Xavier). Pelo turno da Secretaria  - o Secretário informou que recebeu dois convites da 

Câmara Municipal de Birigui para sessão solene do dia 03 de dezembro de 2014, às 19hs, para entrega do 

Diploma de Cidadão Biriguiense ao pastor Dr. Emanuel Barbosa Martins Junior e dia 04 de dezembro de 

2014, às 19hs, para entrega do Diploma de Cidadão Biriguiense ao empresário Claudenir Antônio Detini - 

“Piaca”; comunicou que a Prefeitura Municipal de Birigui, tinha convidado-nos para a inauguração das 

instalações do restaurante popular, às 16hs do dia 25 de novembro de 2014. Não houve turno da 

Tesouraria. Pelo turno do companheirismo – o Companheiro José Carlos informou as datas 

comemorativas do período de 26/11/2014 ao 04/12/2014: 27 = Dia do Técnico da Segurança 

do Trabalho; 28 = Dia Mundial de Ação de Graças; Dezembro – Mês da Família: 01/12 

= Dia Internacional da Luta Contra a AIDS; 02 = Dia Nacional das Relações Públicas; 

03 = Dia Internacional do portador de deficiência; 04 = Dia do Orientador Educacional 

e aniversário da Juliana (filha do Vice-Presidente Srs Sarkis Nakad Junior. Não houve o 

turno da Informação ou Instrução Rotária. Pelo turno das comissões de serviços o Companheiro 

Presidente apresentou o Palestrante Laerte Nivaldo Aranha. Em seguida o Companheiro Laerte ministrou 

a Palestra sobre Fundação Rotária. Não houve o turno da Palavra Livre. Pelo turno do Momento Feliz. 



Pelo turno da Presidência - o Presidente ressaltou a confraternização do final de ano – Mês da Família, 

no dia 07 de dezembro, às 11hs e 30min, com amigo secreto unissex no valor mínimo de R$ 30,00 e 

adesão no valor de R$ 40,00 a ser entregue para o Companheiro Catarin, até o dia 05 de dezembro, no 

Cartório. Agradeceu o Companheiro Laerte pela esclarecedora palestra sobre Fundação Rotária e ao 

mesmo tempo lhe entregou um certificado pela palestra. Agradeceu os Companheiros Eduardo, Marcos e 

Sarkis, a Companheira Vânia, a Beth, a Cristiane e a Ivana, pela participação na realização do Seminário 

ocorrido na UNIESP no domingo dia 23 de novembro. Informou que o Companheiro Sacarpin do Rotary 

Club de Brigui – XIX de Abril, propôs uma parceria UNIESP no projeto de jardinagem no canteiro em 

frente a faculdade, onde o Clube ficaria responsável em fornecer as plantas e gramas. 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 vice-presidente assinada. 

 
 
___________________________                           ______________________________ 
Robson Augusto Cottarelli                          Marcos Antonio Benatte Fernandes          Presidente              
            Secretário 


