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CONSELHO DIRETOR 

ATA nº 04 – Ano Rotário 2014/2015 
 

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

dezembro de 2014 (03/12/2014), às vinte horas,  na Residencia do Diretor de Protocolo do Rotary Club de 

Birigui – Cidade Pérola, sito à Rua Joaquim Vieira, 136. Estiveram presentes 03 (três) companheiros: 

Presidente Robson Augusto Cotarelli, Presidente Eleito e Secretário Marcos Antonio Benatte Fernandes, 

Diretor de Protocolo Wagner Dauberto Mastelaro. 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. O companheiro Wagner 

saudou todos os presentes, o mesmo leu a ATA anterior, sendo a mesma RATIFICADA. Em seguida o 

Companheiro Wagner anunciou a pauta da reunião: 1) Projeto 3H do Maurício Longuini; 2) Cronograma 

Anual; 3) Manual 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) Saída do Companheiro Sergio; 10) Rotary Grill e VCC; 11) Projeto Jardinagem da 

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

pauta, o Presidente colocou em  discussão o Projeto 3H do Mauricio Longuini, como o clube não recebeu 

informações sobre o projeto, ficou decido, por unanimidade, aguardar a manifestação do Sr. Maurício 

sobre o projeto para posterior análise do Conselho. Em seguida, foi debatido o Cronograma Anual para o 

Clube, após ponderações, foi decidido que a programação será elaborada na próxima reunião do Conselho 

Diretor, sendo alterada a data da reunião do Conselho Diretor para o dia 14 de janeiro de 2015 e a 

primeira reunião ordinária do Clube para o dia 21 de janeiro de 2015. Seguindo a pauta da reunião, o 

Presidente colocou em debate a elaboração do Manual de Orientação Rotária para novos Companheiros, o 

Companheiro Secretário informou que o Manual foi concluído pelo Marcelo, porem estava aguardando a 

manifestação dos outros integrantes, ficou decidido aguardar a manifestação da Comissão até a próxima 

reunião do Conselho Diretor. Seguindo a pauta da reunião, o Presidente colocou em debate o Registro das 

ATAs de Posse, após ponderações, ficou decidido, aguardar o Secretário localizar as ATAs de Posse, para 

decidir como será feito o registro. 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, e, está cancelada a eleição do Presidente 

Indicado Ano Rotário 2016/2017, neste ano de 2014, devendo aguardar a indicação do nome para ser 

marcada nova data; ficou decidido, também, por unanimidade, que todos os titulares de cargos serão 

automaticamente indicados para serem o segundo no cargo para a próxima gestão e assim 



sucessivamente, ficando a cargo de cada Presidente aceitar os indicados. Em seguida, o Presidente 

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

que os intercambiários estão no processo de adaptação e que no ano de 2015 o projeto será retomado. Em 

seguida, o Presidente pôs em pauta o item Projetos e Eventos, informando que o seu Livro está para ser 

publicado e que avisará com antecedência para que se possa informar no calendário do Distrito. 

Continuando, o próximo item posto em pauta pelo Presidente foi a Reforma do Restaurante Vó Maphalda, 

o Companheiro Wagner informou que no dia 08 de dezembro de 2014 estará derrubando os banheiros 

atuais e não tem certeza se o local estará pronto para a reunião  do Clube; o Presidente ficou de conversar 

no Birigui Pérola Clube para alugar o espaço para as duas ultimas reuniões de dezembro de 2014.  

Próximo item a ser debatido foi o comunicado do Companheiro Sergio Luiz Ferreira Lima que por 

motivos particulares não tem como participar assiduamente nas reuniões  do Rotary, após ponderações, 

ficou decidido, por unanimidade, aceitar o pedido de desligamento do quadro associativo do Rotary Club 

de Birigui – Cidade Pérola, na data de hoje, 03/12/2014, do Sr. Sergio Luiz Ferreira Lima. Em seguida, 

foi debatido o evento Rotary Grill e VCC, ficando a cargo do Presidente conversar com a Si do Grupo 

VCC para marcar a data do acerto final do evento. O último item, a ser debatido foi o projeto jardinagem 

do canteiro da UNIESP, no qual ficará a cargo do Clube providenciar as plantas e gramas e a UNIESP 

fará a manutenção do canteiro, após debate, ficou decidido, por unanimidade, aceitar o projeto e colocar 

para deliberação do Clube. 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 


