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CONSELHO DIRETOR 

ATA nº 03 – Ano Rotário 2014/2015 
 

Reunião do Conselho Diretor do Rotary Club de Birigui - Cidade Pérola realizada no  dia cinco de 

novembro de 2014 (05/11/2014), às vinte horas,  na Residencia do Vice-Presidente do Rotary Club de 

Birigui – Cidade Pérola, sito à Rua Nicolau da Silva Nunes, 471, casa 124. Estiveram presentes 04 

(quatro) companheiros: Presidente Robson Augusto Cotarelli, Presidente Eleito e Secretário Marcos 

Antonio Benatte Fernandes, Vice-Presidente Sarkis Nakad Junior e Tesoureiro Ricardo Siquinelli Catarin. 

O companheiro Marcos 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. O companheiro Marcos saudou todos os presentes, o mesmo leu a ATA anterior, sendo 

a mesma RATIFICADA. Em seguida o Companheiro Marcos anunciou a pauta da reunião: 1) Projeto 3H 

do Maurício Longuini; 2) Cronograma Anual; 3) Cartilha de Orientação Rotária para novos 

Companheiros; 4) Registro das ATAs de Posse; 5) PLC; 6) Intercâmbio Cultural com Estrangeiros; 7) 

Projetos e eventos; 8) Reforma do Restaurante Vó Maphalda; 9) Cartão de Identificação; 10) Rotary Grill 

e VCC. Em seguida o Presidente agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião. Pela sequência da 

pauta, o Presidente  propôs, debater na pauta da próxima reunião do Conselho Diretor, o Projeto 3H do 

Mauricio Longuini, uma vez que não recebeu informações sobre o projeto, para ser discutido na pauta de 

hoje, aprovado por unanimidade. Em seguida, foi debatido o Cronograma Anual para o Clube, após 

ponderações, foi decidido a programação para os próximos quatro meses (novembro, dezembro, janeiro e 

fevereiro), ficando a agenda da seguinte maneira: 

NOVEMBRO: 

Dia 05 – Reunião do Conselho Diretor 

Dia 12 – Reunião Ordinária 

Dia 19 – Reunião Ordinária e Eleição para Presidente Indicado Ano 2016/2017 

Dia 26 – Palestra: Como é o trâmite para enviar projetos à Fundação Rotária 

DEZEMBRO: 

Dia 03 – Reunião do Conselho Diretor 

Dia 10 – Reunião Ordinária 

Dia 17 – Reunião Ordinária 

Dia 24 – FÉRIAS 

Dia 31 – FÉRIAS 

JANEIRO/2015 – MÊS DA CONSCIÊNCIA ROTÁRIA 



Dia 07 – FÉRIAS 

Dia 14 – FÉRIAS 

Dia 21 – Reunião do Conselho Diretor 

Dia 28 – Reunião Ordinária 

FEVEREIRO – MÊS DA COMPREENSÃO MUNDIAL 

Dia 04 – Reunião do Conselho Diretor 

Dia 11 – Reunião Ordinária 

Dia 18 – Reunião Ordinária 

Dia 25 – Palestra – Tema a definir pelo Presidente 

Quanto a palestra, o Presidente ficou de convidar o Companheiro Laerte, indicado pelo Companheiro 

Gedson devido a impossibilidade de realizá-la. Foi confirmado o dia  08/12/2014 para realizar a 

CONFRATERNIZAÇÃO das famílias do nosso Clube, na casa do Companheiro Wagner. O Presidente 

informou que sua Esposa estará organizando a confraternização. Seguindo a pauta da reunião, o 

Presidente colocou em debate a elaboração da  Cartilha de Orientação Rotária para novos Companheiros, 

o Companheiro Secretário informou que o Companheiro José Carlos informou que no site do RI existe 

um link com todas as informações para o novo associado. Após ponderações, ficou decidido que o nome 

mudaria para Manual de Orientação Rotária para novos Companheiros, podendo ser novamente alterada; 

que a Comissão criada para elaboração do Manual continue com o trabalho, devendo constar no final do 

manual o link do RI para que o novo Rotariano(a) possa obter outras informações. Seguindo a pauta da 

reunião, o Presidente colocou em debate o Registro das ATAs de Posse, após ponderações, ficou 

decidido, que conforme confirmou o Companheiro Sarkis é necessário o registro de todas as ATAs de 

posse, porém, não precisa ser todas de uma vez e o custo é por volta de R$ 50,00 (cinquenta reais); 

ficando a cargo do Secretário localizar as ATAs de Posse. Em seguida, o Presidente pôs em pauta a 

elaboração do PLC, após ponderações, ficou decidido que os Companheiros Presidente e Presidente 

Eleito continuarão fazendo visitas aos Companheiros com direito de ser Presidente Indicado, no entanto, 

caso não consiga o indicado até o dia 12 (doze) de novembro de 2014, a eleição será adiada para o dia 10 

(dez) de dezembro de 2014; em conseguindo  o indicado, ficou decidido manter o dia 19 (dezenove) de 

novembro de 2014 para eleição do Presidente Indicado Ano Rotário 2016/2017. Em seguida, o Presidente 

colocou em debate o projeto Intercâmbio Cultural com Estrangeiros, onde o Companheiro Wagner avisou 

em reuniões ordinárias do Clube que aos poucos está retomando o projeto com os novos intercambiários, 

após ponderações, ficou decidido que o Presidente verificará com o Companheiro o Wagner maiores 

detalhes sobre o andamento do projeto. Em seguida, o Presidente pôs em pauta o item Projetos e Eventos, 

informando que o seu Livro está para ser publicado este ano e conta com o Rotary Club de Birigui – 

Cidade Pérola no auxilio da divulgação e venda dos livros, haja vista, que parte da renda será destinada à 

Fundação Rotária, além de outros projetos sociais. O Secretário informou que o Distrito está fazendo um 

calendário com todos os eventos realizados pelos Clubes do Distrito e está solicitando informação dos 

nossos eventos; após ponderações, ficou decidido que será informado o mês de setembro para a realização 

do Rotary Grill com  público estimado de 800 (oitocentas) pessoas. Continuando, o próximo item posto 

em pauta pelo Presidente foi a Reforma do Restaurante Vó Maphalda: o Presidente informou que o Arco 

Hotel não comporta nossas reuniões; O Vice-Presidente, Sarkis, informou que há possibilidade de 



reunirmos, na impossibilidade de continuarmos no restaurante Vó Maphalda, durante a sua reforma, no 

Big Plaza ou no Pérola Clube, ficando a cargo do Vice-Presidente e Presidente a pesquisa dos lugares 

citados. Próximo item a ser debatido foi o Cartão de Identificação, após ponderações, ficou decidido por 

não pedi-los. O último item, a ser debatido foi o evento Rotary Grill e VCC, dada a palavra ao Tesoureiro, 

informou que estima uma arrecadação menor do que a do ano passado, com possibilidade de ter que 

utilizar o dinheiro dos patrocínios e convites para pagamento das despesas; após ponderações, ficou 

decidido que o Tesoureiro agilize a finalização da contabilização dos itens que ficou a cargo do Clube e 

que solicite o mesmo do Grupo VCC, para que possamos encerrar a contabilização financeira final do 

evento. Por fim, o companheiro Robson agradeceu a presença de todos os companheiros e, 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 


