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Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada aos vinte e nove dias de outubro de 

2014 (29/10/2014), às vinte horas e trinta minutos,  no Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua Saudades, 

764. Estiveram presentes 26 (vinte e seis) pessoas, sendo doze companheiros: Carlos Eduardo Sinhorini, 

Fabiano Alves Lima, Jaime Julieti, José Carlos Barbeiro, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Mauro 

Célio Mora, Nelcivania Gomes de Freita Ferracini, Ricardo Siquinelli, Robson Augusto Cottarelli, Sarkis 

Nakad Junior, Vinicius Andreotti 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 Cottarelli – 

presidente, Marcos Antonio Benatte Fernandes – secretário e pela Sra. Sidinei Maria Rodrigues – 

presidente do Grupo VCC (Voluntárias no Combate ao Câncer). 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. Não houve a mensagem do dia. Pelo turno da Secretaria  - o Secretário informou que enviou e-

mail do distrito sobre o encontro das famílias na cidade de Ponta-Porã – MS nos dias 05 e 06 de 

dezembro de 2014; e-mail do distrito informando da 7ª carneirada que será realizada no dia 16/11 na 

cidade de Jardim- MS pelo Rotary Club de Jardim-Guia Lopes da Laguna. Não houve o turno da 

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

comemorativas do período de 20 de outubro a 05 de novembro de 2014: 30 = Dia do 

Comerciário e Aniversário da Sra. Melxides (mãe do Presidente Robson); 31 = Dia do 

Halloween e Aniversário da sra. Laura (mãe do Companheiro Fernando); NOVEMBRO 

– Mês da Fundação Rotária: 01 = Dia de Todos os Santos; 02 = Dia de Finados; 03 = 

Dia do Cabeleireiro; 04 = Dia do Inventor e Aniversário do Vice-presidente Sarkis. Não 

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

Companheiro Presidente informou que na reunião passado os Companheiros presentes deram suas 

opiniões sobre o evento Rotary Grill e gostaria de ouvir a opinião do Grupo VCC; dada a palavra a Sra. 

Laura, relatou que o evento não deixou nada a desejar, mesmo tendo pouca gente devido ao calor e que 

este ano todos trabalharam e fizeram sua parte, não existindo nenhum problema, o rapaz que cuidou da 

cozinha foi nota dez, a ideia dos pratos foi boa, e houve muito elogios, comida excelente e bebidas bem 

geladas; a Presidente Sí do Grupo VCC informou que já fez pesquisa para trazer o evento para a cidade, 



tendo em vista, que muitos, apesar de terem comprados, não foram no Taquari com medo do calor e da 

fiscalização policial do consumo de bebidas alcoólicas, sendo assim, visitou a Igreja da Fátima e lhe 

informaram que tem autorização do bombeiro, para realizarem eventos, cobram dois salários mínimos de 

aluguel e cabe de 1.200 (mil e duzentos) a 1.500 (mil e quinhentas) pessoas, possuem 100 (cem) mesas e 

600 (seiscentas) cadeiras, ficando para discussão do Rotary essa alternativa, caso desejam continuar com 

a parceria, também, disse que a data deve ser antecipada. Informou, ainda, que existe uma pessoa em 

Guararapes que faz o mesmo trabalho do Arley, no valor mais barato, e que os eventos que essa pessoa 

faz só há elogios, inclusive do Rotary de Araçatuba que só faz porcos no rolete. O Presidente sugeriu que 

façamos uma carta de satisfação do resultado do evento para os patrocinadores e agradeceu o 

Companheiro Mauro por ter ajudado a dar um destino as carnes de porco, que sobraram do evento, para 

que não fossem desperdiçadas. O Companheiro Wagner lembrou que os porcos e o boi deste ano eram 

bem mais pesados do que os do ano passado, contribuindo para o excesso de carnes que sobraram do 

evento. As voluntária solicitaram a agilidade no fechamento financeiro do evento, porque precisam pagar 

a dívida na farmácia; informaram que a arrecadação do bingo e da arrecadação de doação conseguida no 

evento com o bingueiro, ficaram com elas. O Companheiro Wagner informou que os sucos foram todos 

vendidos. O Companheiro Ricardo informou que o estacionamento deu prejuízo. O Presidente informou, 

ainda, que o patrocinador Japa pagou o patrocínio em suplementos e o Presidente adquiriu pelo valor de 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), solicitou agilidade dos Companheiros em acertar os convites e 

patrocínios. Pelo turno da Palavra Livre – o Companheiro Presidente agradeceu o Companheiro Gilmar 

Trecco Cavaca do Rotary Club de Birigui – XIX de Abril pelos brinquedos levados no evento Rotary 

Grill e a Presidente Sí do Grupo VCC aproveitou a oportunidade para lembra-lo que no próximo evento 

ele será chamado. O Companheiro Eduardo informou que seu filho Pedro Henrique ficou em nono lugar 

na prova classificatória do intercâmbio. O Presidente parabenizou-o e desejou que faça uma boa escolha 

do país em que fará o intercâmbio. O Companheiro Wagner informou que seu filho na Itália está com 

problema de adaptação à família anfitriã, pois ela segue rigorosamente as regras do intercâmbio Rotário, 

como por exemplo não o deixam sair aos sábados, somente acompanhado por um da família; mesmo 

tendo autorização do Rotary, o “pai anfitrião” não autorizou-o a sair com outra brasileira intercambiaria, 

com medo que ele pudesse consumir bebidas alcoólicas; porem ele está em constante conversa com o 

filho e orientá-o a adaptar-se à família sempre com muito respeito e que siga as regras. Dada a palavra a 

Sí, Presidente do Grupo VCC, em nome dos integrantes do Grupo VCC, entregou um presente ao 

Presidente Robson como forma de presentear e agradecer a todos os Companheiros do Rotary Club de 

Birigui – Cidade Pérola. Não houve o turno do Momento Feliz. Pelo turno da Presidência - o 

Presidente solicitou que o Vice-Presidente entregasse a recuperação ao companheiro Gilmar Trecco 

Cavaca, do Rotary Club de Birigui – Cidade Perola. 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. 

 
 
___________________________                           ______________________________ 
Sarkis Nakad Junior                            Marcos Antonio Benatte Fernandes          Vice-Presidente 
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