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Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada aos oito dias de outubro de 2014 

(08/10/2014), às vinte horas e trinta minutos,  no Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua Saudades, 764. 

Estiveram presentes 20 (vinte) pessoas, sendo treze companheiros: Carlos Eduardo Sinhorini, Fabiano 

Alves Lima, Fernando O.  Ferreira, José Carlos Barbeiro, Marcelo Yamane Tanaka, 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 sete pessoas que assinaram a lista de presença. A mesa principal foi formada por 

Robson Augusto Cotarelli – presidente, Marcos Antonio Benatte Fernandes – secretário e pelo 

Companheiro Fabiano Alves Lima. 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 proferida pelo Companheiro Marcos: “Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca 

falha. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer melhor.” André Luiz (Chico 

Xavier). Pelo turno da Secretaria  - o Secretário informou que a frequência do Clube está numa 

descendente: em Julho 73%, Agosto 64,4% e Setembro 64,03%, solicitou que evitem faltar, por ser 

apenas três reuniões mensais cada falta tem um peso significativo no índice. Pelo turno da Tesouraria – 

o Companheiro Ricardo agradeceu a indicação para assumir a tesouraria, uma vez que o Companheiro 

Vinicius não pode assumir o cargo e ficou como Segundo Tesoureiro. Pelo turno do companheirismo – 

o Companheiro José Carlos informou as datas comemorativas do período de 01/10 a 15/10: 01 – dia do 

vendedor, 03 – dia mundial do dentista, 04 – dia do poeta, 05 – dia mundial dos animais e aniversário da 

Gianne (intercambiária Francesa), 07 – dia do compositor, 09 – dia do açougueiro, 10 – dia mundial do 

Lions Clube, 11 – dia do deficiente físico, 12 – dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças, 13 – 

dia do fisioterapeuta e casamento do Companheiro Ricardo, 14 – dia da pecuária, 15 – dia do professor. 

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

Companheiro Sarkis informou que conversou com a homenageada dizendo que era para ela fazer uma 

explanação simples sobre vendas, ela ficou de pensar, mas seu gerente informou que ela é muito tímida e 

costuma não comparecer nos eventos que é convidada. Sendo assim, ele já está preparando um outro 

homenageado caso a primeira desista. O Presidente solicitou que os Companheiros se emprenhassem 

bastante para conseguir voluntários e informá-los que não precisarão pagar o almoço e, também, em 



conseguir prendas de valores significativos para equiparar as 15 (quinze) prendas conseguidas pelo VCC; 

precisamos vender os convites do Fábio e receber dos patrocinadores. Pelo turno da Palavra Livre – o 

Companheiro Sarkis solicitou que quem tivesse indicação de novos companheiros entregasse para ele as 

fichas. O Companheiro Wagner informou que seu filho está se adaptando bem na Itália. O Companheiro 

Carlos está aguardando maiores informações sobre a prova que o Pedro irá fazer para o intercâmbio e o 

fato do seu filho estar convivendo com intercambiários em sua casa, está contribuindo muito para que ele 

entenda como é o intercâmbio. A Companheira Vânia informou que tem compromisso agendado 

anteriormente para véspera do Rotary Grill, mas que tentará antecipar sua volta para participar da 

preparação e a realização do evento. Não houve o turno do Momento Feliz. Pelo turno da Presidência - 

o Presidente solicitou que os Companheiros compareçam na próxima reunião às 19hs 30 min para a 

reunião com o VCC. 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 


