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ATA nº 14 – Ano Rotário 2014/2015 
 

Reunião Ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola realizada aos doze dias de novembro de 

2014 (12/11/2014), às vinte horas e trinta minutos,  no Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua Saudades, 

764. Estiveram presentes 13 (treze) pessoas, sendo nove companheiros: Carlos Eduardo Sinhorini, 

Fabiano Alves Lima, Jaime Julieti, Marcelo Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, 

Ricardo Siquinelli, Robson Augusto Cottarelli, Sarkis Nakad Junior e Wagner Dauberto Mastelaro. Os 

visitantes foram no total de quatro pessoas que assinaram a lista de presença. A mesa principal foi 

formada por Robson Augusto Cottarelli – presidente, Marcos Antonio Benatte Fernandes – secretário e 

pela Companheiro Ricardo Suquinelli Catarin – Tesoureiro. 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 lida pelo Companheiro Jaime: “Um dia de chuva é tão belo como um dia de sol, 

ambos existem, cada um, como é” - Fernando Pessoa. Pelo turno da Secretaria  - o Secretário informou 

que enviou de e-mail, para os Companheiros(a), do distrito, sobre o encontro das famílias na cidade de 

Ponta-Porã – MS nos dias 05 e 06 de dezembro de 2014; e-mail do distrito informando os eventos dos 

Clubes do Distrito 4470, incluso o nosso Rotary Grill; o e-mail do seminário ABTRF e Imagem Pública, 

que será realizado em Birigui no dia 23/11/2014; informou que a frequência do Clube no mês de outubro 

foi de 78%; ocorrerá um webinar sobre ABTRF – Doações Inteligentes e a Responsabilidade Social das 

Empresas, no dia 18/11/2014, das 15hs às 16hs; ocorrerá no dia 26/11/2014, na nossa reunião ordinária a 

palestra com o Sr. Laerte Nivaldo Aranha, sobre Fundação Rotária; comunicou a justificativa das 

ausências do Companheiro José Carlos e da Companheira Vânia; recebeu nesta reunião os convites da 

Prefeitura Municipal de Birigui para participar da Cerimônia de Assinatura da Cessão da Àrea da extinta 

RFFSA ao Município de Birigui, realizada às 11hs nodia 12/11/2014 e da Câmara Municipal de Birigui o 

convite para audiência pública, no dia 10/112014, às 19hs, para debater o Projeto de Lei nº 189/2014 que 

“Estima a receita e fixa a despesa do muicípio de Birigui-SP para o exercício de 2015”. Pelo turno da 

Tesouraria – o Companheiro Ricardo informou que está recebendo os patrocínios e os convites dos 

Companheiros e que está aguardando a prestação de contas do VCC. Pelo turno do companheirismo – o 

Companheiro Marcos informou as datas comemorativas do período de 05 a 19/11/2014: 6 = 

Aniversário do companheiro Vinícius e Aniversário da sra. Rosicler (esposa do 

companheiro Sérgio); 7 = Dia do Radialista; 8 = Dia do Radiologista; 9 = Dia do 



Hoteleiro; 11 = Aniversário da sra. Letícia (esposa do companheiro Fernando);  12 = 

Dia do Supermercado e Aniversário do companheiro Wagner; 14 = Dia Nacional da 

Alfabetização; 15 = Proclamação da República; 17 = Dia da Criatividade; 18 = Dia do 

Conselho Tutelar; 19 = Dia da Bandeira. Não houve o turno da Informação ou Instrução 

Rotária. Pelo turno das comissões de serviços o Companheiro Presidente informou que está elaborando 

uma carta de agradecimento aos patrocinadores do evento Rotary Grill. Pelo turno da Palavra Livre – o 

Companheiro Marcelo informou que o Rotary Club de Birigui – XIX de Abril, através do Companheiro 

Paulo Livramento, está nos convidando para participar da homenagem ao Companheiro Tim e sua esposa 

a Sra. Nilce, por se tornarem associados da Arch Klumph Society, por serem doadores de US$ 250 mil 

para a Fundação Rotária, no dia 13/12/2014, às 20h00, na sede do Rotary Club de Birigui. O 

Companheiro Honorário Tim fez uma breve explanação de sua vida e trajetória Rotária, levando-o e sua 

esposa a receberem a referida homenagem no RI; além de agradecer o Companheiro Marcelo pela ampla 

divulgação da homenagem recebida do RI, nas redes sociais, tornando-os conhecidos mundialmente, o 

que lhe aumentou ainda mais a admiração e respeito pelo Companheiro Marcelo. A Sra. Nilce, esposa do 

Companheiro Tim, no uso da palavra, ressaltou a importância da luta contra a polio e por essa 

importância, que tem para o mundo, foi o que os motivaram a fazer a doação de US$ 250 mil dólares para 

a Fundação Rotária; fez uma breve explanação do perfil das outras cinco pessoas que receberam a mesma 

homenagem no RI; também, agradeceu ao Companheiro Marcelo e o Rotary Club de Birigui – Cidade 

Perola pela divulgação, no site e facebook, do recebimento da homenagem que eles tiveram na sede do 

Rotary International nos Estados Unidos; por fim, presenteou o Companheiro Wagner pelo seu 

aniversário. O Companheiro Wagner agradeceu o presente e informou que é muito grato por fazer parte 

do Rotary Club de Birigui – Cidade Pérola. O Companheiro Sarkis agradeceu, ao Companheiro Tim, 

pelos elogios ao nosso Clube e informou que a Companheira Rose, do Rotary Club de Birigui – XIX de 

Abril, solicitou que o nosso Clube ficasse responsável pelo suco no evento do dia 23 de novembro de 

2014, a ser realizado em Birigui; o que foi aceito por todos; informou, ainda, que o Companheiro Wagner 

apresentou uma indicação para novo associado o Sr. Rafael Maceno Soares. O Companheiro Wagner fez 

uma breve explanação do indicado, informando que é filho do Sergio e da Sonia da empresa Murilo 

Soares, que fica em frente ao Birigui Pérola Clube; também, informou que está tudo acertado para a 

homenagem na próxima quarta feira, da vendedora da Loja J. Maphuz, ficando o Presidente em 

providenciar um cartão de prata e flor, ficando o Vice – Presidente em providenciar algum 

pronunciamento de reconhecimento profissional à homenageada.  Não houve o turno do Momento Feliz. 

Pelo turno da Presidência - o Presidente ressaltou a importância da divulgação no site e facebook feitas 

pelo Companheiro Marcelo em referência à homenagem recebida pelo Tim e sua Esposa Nilce. 

Agradeceu o Companheiro Honorário Tim por fazer parte do nosso Clube. 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 vice-

presidente assinada. 

 
 



___________________________                           ______________________________ 
Sarkis Nakad Junior                            Marcos Antonio Benatte Fernandes          Vice-Presidente 
            Secretário 


