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Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada aos três dias de junho de 2015 

(03/06/2015), às vinte horas e trinta minutos,  na Sede do Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua Saudades, 

764. Estiveram presentes 11 (onze) pessoas, sendo oito companheiros: Carlos Eduardo Sinhorini, Eglison 

Frigerio, Jaime Julieti, Marcelo Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Mauro Célio Mora 

e Robson Augusto Cottarelli. Os visitantes foram no total de três 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 Eglison Frigério. O Companheiro Eduardo 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 Eduardo 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 leu o e-mail do Distrito 

onde solicita que cada Companheiro doe US$ 100,00 para a Fundação Rotária, até 30 de junho de 2015; 

comunicou que recebeu o e-mail da IFSP – Instituto Federal de São Paulo, para fazer parceria com os 

intercambiários, sendo que o Presidente Eleito Marcos respondeu que em julho o Presidente da Comissão 

de Intercâmbio de Jovens, o Companheiro Wagner, estará marcando uma reunião com a Coordenadora 

Ana e explicará o funcionamento do intercâmbio e uma possível parceria. Não houve o turno da 

Tesouraria. Pelo do turno do companheirismo – o Companheiro Mauro informou que Dia 04 = Corpus 

Christi; Dia 05 = Dia Mundial do Meio Ambiente; Dia 09 = Dia do Porteiro; Dia 10 = Dia da Língua 

Portuguesa;. Não houve o turno da Informação ou Instrução Rotária. Pelo turno das comissões de 

serviços - o Companheiro Marcos informou que está no aguardo das informações dos outros Clubes para 

solicitar a confecção da programação de mesa para a transmissão de posse. O Companheiro Marcelo 

informou que em conversa com o Companheiro EGD Gedson sobre o nosso projeto de Subsídio Distrital, 

o mesmo solicitou que conversasse com os demais Companheiros para que unisse os três Clubes de 

Birigui no sentido de patrocinar um oftalmologista que faria cerca de 90 (noventa) cirurgias de catarata 

em Birigui, dando mais visibilidade para o Rotary. Após, vários argumentos ficou decidido deixar para a 

próxima reunião ordinária a decisão da proposta e a sugestão que surgiu de usarmos os dois mil dólares, 

que seria a contrapartida do nosso Clube para o Subsídio Distrital, para o Solar Eunice Wever, uma vez 

que o EGD Gedson teria contatos para suprir essa contrapartida. Pelo turno da Palavra Livre – o 

Companheiro Jaime indagou sobre a rescisão contratual com o Pérola Clube de Birigui. O Presidente 

informou que foi diversas vezes falar com o Presidente do Pérola e o mesmo nunca estava, mas pelo que 

tinha conversado anteriormente, somente tem uma mensalidade em aberto. O Presidente informou que a 

intercambiária Julia já voltou para os EUA. Não houve o turno do Momento Feliz. Não o turno da 



Presidência. 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 presidente assinada. 

 
___________________________                           ______________________________ 
Robson Augusto Cottarelli                          Marcos Antonio Benatte Fernandes          Presidente                  
            Secretário 


