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Reunião do Conselho Diretor do Rotary Club de Birigui - Cidade Pérola realizada no  dia vinte e cinco de 

maio de 2015 (25/05/2015), às vinte horas,  na Sede do Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua Saudade, 

764. Estiveram presentes 05 (cinco) companheiros: Presidente Robson Augusto Cotarelli, Presidente 

Eleito e Secretário Marcos Antonio Benatte Fernandes, Vice-Presidente Sarkis Nakad Junior, Tesoureiro 

Ricardo Siquinelli Catarin e Protocolo Wagner Dauberto Mastelaro. O companheiro Marcos 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 Marcos saudou todos os presentes, o mesmo leu a ATA anterior, sendo a mesma 

RATIFICADA. Em seguida o Companheiro Marcos anunciou a pauta da reunião: Subsídio Distrital; 

Vaga para o intercâmbio 2017/2018; Admissão de novos associados; PLC; Transferência dos pertences 

do Clube que estão no Birigui Pérola Clube. Em seguida o Presidente agradeceu a presença de todos e 

iniciou a reunião. O Presidente lembrou do prazo para entrega do projeto do subsídio Distrital até 

30/06/2015, o Secretário informou que até a presente data temos a indicação, pelo Companheiro Fabiano, 

das entidades Polícia Mirim e Abrigo Vó Tereza, pelo Companheiro Marcelo, temos o Recanto do Vovô; 

pelo Companheiro Wagner, a entidade ADJ – Associação dos Diabéticos Juvenis, todas as indicações 

foram aprovadas, ficando decidido que na próxima reunião ordinária os Companheiros escolherão qual 

será atendida, podendo, até o dia da reunião outras entidades serem indicadas. Em seguida, foi discutido a 

intercâmbio de jovens, ficando decidido que o Companheiro Wagner conversará com o Companheiro 

Lázaro do Rotary Club de Birigui – XIX de Abril, sobre a possibilidade de ceder a vaga de intercâmbio 

2017/2018, para o nosso Clube. Na sequência foi discutido a admissão de novos sócios, ficando 

aprovados os nomes Maria Helena e Joaquim proprietários da empresa Bikraft, indicado pelo 

Companheiro Wagner; foi aprovado o nome da Maria Cecília, funcionária do Banco do Brasil, indicada 

pelo Companheiro Marcelo; esses nomes serão apresentados na próxima reunião para que os 

Companheiros possam decidir pela aprovação; ficou decidido, também, que a posse oficial do 

Companheiro Eglison será neta quarta-feira, ficando o Secretário de fechar os detalhes com o padrinho, o 

Companheiro Eduardo. Seguindo a pauta, o Presidente relatou a importância da formação do PLC, 

começando pela eleição do ano 2016/2017, em análise dos nomes o mais indicado foi o Companheiro 

Ricardo, que declinou a indicação por questões particulares e profissionais, a questão ficou para ser 

analisada na próxima reunião do Conselho Diretor. Continuando a pauta da reunião, foi aprovado a 



realização do Rotary Grill com a parceria VCC, ficando para a próxima Reunião Ordinária a formação da 

comissão para conversar com o Grupo VCC. Por fim, ficou decidido que o Presidente e o Companheiro 

Ricardo transportarão o armário, o púlpito e a panóplia, para a sede do Grupo Esperança, emprestada pelo 

Companheiro Marcos. Por fim, o companheiro Presidente 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 


