
 

 
 

ROTARY CLUB DE BIRIGUI – CIDADE PÉROLA – nº 55960 
CNPJ/MF nº 05.933.815/0001-47 

Distrito nº 4470 
 

ATA nº 05 – Ano Rotário 2014/2015 
 

Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada aos vinte dias de agosto de 2014 

(20/08/2014), às vinte horas e trinta minutos,  no Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua Saudades, 764. 

Estiveram presentes 22 (vinte e duas) pessoas, sendo treze companheiros: Carlos Eduardo Sinhorini, 

Fabiano Alves Lima, Fábio Gilberto Marquioli Siquinelli, Fernando O Ferreira, Jaime Julieti, José Carlos 

Barbeiro,  Marcelo Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Ricardo Siquinelli Catarin, 

Robson Augusto Cotarelli, Sarkis Nakad Junior, Sergio Luiz Ferreira Lima, Vinicius Andreotti e Wagner 

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

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

Fernandes - secretário e o Companheiro do Rotary Club de Birigui XIX de Abril – Francisco Rafael de 

Barros. 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: “Ser feliz sem motivo é a mais autentica forma de felicidade” - Carlos 

Drumond de Andrade. Pelo turno da Secretaria  - o Secretário informou que enviou e-mails aos 

Companheiros sobre o workshop Nova Andradina e um outro solicitando que os Companheiros que 

forem, devem responder o e-mail ou comunica-lo no final da reunião; que o Clube recebeu um convite 

para a sessão solene que ocorrerá na Câmara Municipal de Birigui no dia 26/08/2014, na Avenida Nove 

de Julho nº 2.505, Jardim Stábile, ocasião que serão outorgados Diplomas de “Advogado Destaque do 

Ano” aos advogados Dr. Dario Miguel Pedro, Dr. Elias Gimaiel e Dra. Vaniolê de Fátima Moretti Fortin 

Arantes. 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; que recebemos um 

boleto para contribuição contra polio, onde é solicitado um dólar por companheiro, por doze meses. Pelo 

turno do companheirismo – o Companheiro José Carlos informou as datas comemorativas do período 

de 20 de agosto à 27 de agosto: 22 – dia do folclore, 24 – dia dos artistas, 25 – dia do soldado, 27 – dia do 

psicólogo e aniversário da Márcia (esposa do Companheiro José Carlos). Pelo turno da Informação ou 

Instrução Rotária – O companheiro Ricardo informou sobre a campanha do Rotary contra a pólio que 

ainda existe em alguns lugares do planete e que no Brasil houve uma suspeita mas não foi confirmada. O 

Rotary enfatiza que precisamos cumprir com a palavra em erradicar a pólio no Planeta. Pelo turno das 

comissões de serviços o Presidente  agradeceu a presença dos Companheiros que compareceram na 



reunião com o VCC; que o Companheiro Marcelo ficou encarregado de providenciar a confecção dos 

convites; que a prenda que foi conseguida não será divulgada no convite; que haverá bingo; que os pratos 

serão levados pelas pessoas, mas quem não levar será fornecido no dia; o Companheiro Sérgio conseguiu 

o fornecimento do gás; que será criada a cartilha o que é ser rotariano, sendo que os Companheiros 

poderão enviar para o e-mail do Clube as sugestões para a criação da cartilha, contendo informação e 

instrução para os novos associados; que a cartilha será impressa e disponibilizada no site do Clube. Pelo 

turno da Palavra Livre – o Companheiro Rafael do Rotary Club de Birigui XIX de Abril, informou que 

ficou contente em rever a ex-intercambiária francesa, Jeanne; que sua visita ao nosso Clube foi para rever 

os Companheiros deste Clube e para parabenizar o Companheiro Robson pela presidência; que estava 

com a presença do Companheiro TIM, o qual receberá do Rotary Internacional o reconhecimento como 

um dos principais doadores para a Fundação Rotaária; agradeceu o Clube pela união com os outros dois 

Clubes de Birigui na elaboração do subsídio global de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor da 

APAE de Birigui; e, também, agradeceu pela participação do Clube no evento Interclubes realizado em 

Avanhandava, na gestão rotária anterior. O  Companheiro José Carlos indagou para quem entregar as 

sugestões para a cartilha e o Presidente informou que deve ser enviada para o e-mail do Clube até o dia 

anterior à reunião do Conselho Diretor, o qual montará a cartilha e submetera-la ao Clube para 

apreciação. O Companheiro Vágner indagou sobre o projeto do Solar e o Presidente informou que por 

atraso no envio da documentação o projeto não foi apreciado. Não houve o Momento Feliz. Pelo turno 

da presidência - o Presidente comentou que o Companheiro Rafael do Rotary Club Birigui XIX de Abril 

está à disposição para proferir uma palestra do o tema da nossa cartilha; convidou o Companheiro 

Honorário TIM para entrega da recuperação para o Companheiro Rafael; que colheu assinatura na 

Declaração de participação da reunião das famílias Anfitriãs ano rotário 2014/2015 e será encaminhada 

ao Distrito 4470; solicitou que mais um companheiro o acompanhasse na visita ao Companheiro Mauro 

que há várias reuniões está ausente, o Companheiro Vágner se prontificou a acompanhá-lo; que será 

realizada uma apresentação sobre compra e venda de moedas estrangeiras e cartões VTM's, pelo Sr. 

Eurivaldo Borges, da empresa Ética Câmbio. 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 


