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ATA DA 37ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da trigésima sétima reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- 

Ano Rotário 2013/2014 realizada aos quatorze dias de maio de 2014 (14/05/2014), às 

vinte horas e trinta minutos,  no Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua Saudades, 764. 

Estiveram presentes 15 (quinze) pessoas, sendo dez companheiros: Fabiano Alves de 

Lima, Fernando O. Ferreira, Glaucinéia Madeiro Ferreira, José Carlos Barbeiro,  

Marcelo Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Robson Augusto 

Cotarelli, Sarkis Nakad Jr.,  Vinicius Andreotti e Wagner Dauberto Mastelaro. Os 

visitantes foram: Jaime Julieti, Angelo Mastelaro (filho do companheiro Wagner) 

Sandra Mastelaro (esposa companheiro Wagner), Carlos Eduardo Sinhorini (visitante), 

Jeff Wagner (intercambiário).  A mesa principal foi formada por  Sarkis Nakad Jr., 

presidente, Marcelo Yamane Tanaka, secretário e pelo companheiro Robson Augusto 

Cottarelli. O companheiro Fernando 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 Fernando saudou todos os presentes, anunciando em seguida 

a pauta da reunião do dia. A mensagem do dia foi conduzida pelo companheiro José 

Carlos: “Nada é mais poderoso que um sonho cujo tempo é chegado” Victor Hugo. Pelo 

turno da Secretaria o companheiro Marcelo comunicou que os companheiros Sergio e 

Fabio não poderão comparecer na reunião. Em seguida o companheiro Marcelo disse 

que a criança que foi submetida a cirurgia algumas semanas atrás e necessitava de 

fraldas porque não tinha condições de ir ao banheiro fazer as necessidades não precisará 

mais porque retirou o gesso das pernas. Complementou que há uma criança excepcional 

necessitando de fraldas tamanho G e se os companheiros puderem ajudar na aquisição 

das fraldas entregar o dinheiro para o Tesoureiro para comprarmos as fraldas .Não 

houve o turno da Tesouraria. Pelo turno do companheirismo o companheiro José 

Carlos citou as datas comemorativas no período de 15/05 a 21/05: Dia 15 = Dia do 

gerente bancário, Dia 16  = Dia do gari, Dia 17 = Dia Internacional contra a homofobia, 



Dia 18 = Dia Internacional dos museus, Dia 19 = Dia dos acadêmicos de Direito, Dia 21 

= Dia da Língua Nacional. 

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

de serviços o companheiro Wagner parabenizou o Jeff pela excelente explanação na 

escola Regina Valarini referente a sua troca de experiências de culturas e intercambio 

aos alunos da escola. Ficou confirmado que a coordenadora da escola participará na 

próxima reunião. Pelo turno da Palavra Livre o companheiro Wagner disse que 

haverá uma palestra motivacional de Steven Dubner com o tema “a Distancia mais 

longa é entre a cabeça e o coração.”, será no dia 28 de maio de 2014 às 20 horas no 

Pérola Clube e o dinheiro arrecadado será destinado à APAE. O valor do ingresso é 

R$50,00 parcelado em até 5 vezes. O companheiro Robson disse que um companheiro 

de Araçatuba perguntou se há interesse do clube em divulgar a Transmissão de Posse do 

Conselho Diretor na sua gestão no jornal distribuído na região e o valor total seria de 

R$680,00. Decidiram que não  participaremos na divulgação da transmissão de posse do 

clube no jornal. Em seguida o companheiro Vinicius lembrou aos companheiros do 

evento beneficente do Rotary Club Birigui XIX de Abril no dia 18 de maio de 2014 no 

Taquari. Em seguida o companheiro Marcelo sugeriu de reunir os companheiros do  

clube no dia do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo na casa da mãe dele e 

comemorar em seguida o Dia dos Namorados. Não houve o Momento Feliz. Pelo 

turno da presidência o companheiro Sarkis disse o companheiro Jaime retornará ao 

clube e em seguida 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, Marcelo Yamane Tanaka,  secretário, lavrei, nesta data, a presente ata que vai por 

mim e pelo presidente assinada. 

 
 
___________________________                    __________________________ 

Sarkis Nakad Jr.                        Marcelo Yamane Tanaka                      
Presidente                     Secretário  

 
 
 
 
 
 
 


