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ATA nº 20 – Ano Rotário 2014/2015 
 

Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada aos onze dias de março de 2015 

(11/03/2015), às vinte horas e trinta minutos,  na Sede do Birigui Pérola Clube, sito à Rua Mario de Souza 

Campos, 665. Estiveram presentes 11 (onze) pessoas, sendo seis companheiros: Carlos Eduardo 

Sinhorini, Marcelo Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Nelcivania Gomes de Freitas 

Ferracini, Robson Augusto Cottarelli e Vinicius Andreotti. Os visitantes foram no total de cinco 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 Vinicius Andreotti. O 

Companheiro Carlos 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 Carlos 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 informou que no final da reunião entregará a Revista Rotária do mês de 

março. Não houve o turno da Tesouraria. Não houve o turno do companheirismo. Não houve o turno 

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

Eleito 2015/2016, Marcos, fez uma explanação sobre o que foi o PETs. Em seguida, o Presidente 

informou que a mensalidade a partir do mês de março será de R$ 95,00 e no final de cada mês cada 

companheiro pagará os jantares consumidos no mês, após o término do rodízio da dupla de 

Companheiros. Pelo turno da Palavra Livre – o intercâmbiário 2015/2016, Pedro Henrique 

Campos Sinhorini, informou que escolheu a Polônia como país para realizar seu intercâmbio e 

agradeceu ao Rotary Club de Birigui – Cidade Pérola pela oportunidade oferecida. Pelo do turno do 

Momento Feliz – O Companheiro Carlos Eduardo agradeceu ao Clube pela oportunidade oferecida ao 

filho e que está feliz por teu filho ter conseguido ir para a região europeia, que sempre foi seu desejo. Pelo 

turno da Presidência - o Presidente informou que seu livro está na etapa final para a impressão e que 

está fazendo de tudo para lançá-lo em abril deste ano. 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. 
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Robson Augusto Cottarelli                          Marcos Antonio Benatte Fernandes          Presidente              
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