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ATA DA 27ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da vigésima sétima reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- 

Ano Rotário 2013/2014 realizada aos dezenove dias de Fevereiro de 2014 (19/02/2014), 

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

Estiveram presentes 10 (dez) pessoas, sendo sete companheiros: Fabiano Alves Lima,  

Glaucinéia Ferreira, Marcelo Yamane Tanaka, Robson Augusto Cotarelli,  Sarkis Nakad 

Jr., Vinicius Andreotti e Wagner Dauberto Mastelaro. Os visitantes foram: Francisco 

Rafael de Barros (RC XIX de Abril), Jeff Wagner(intercambiario) e Ângelo Matelaro 

(filho comp. Wagner) . A mesa diretora foi formada por Sarkis Nakad Junior, 

Presidente; Marcelo Yamane Tanaka, Secretário e Francisco Rafael de Barros. A 

reunião foi informal e não foi seguido o protocolo como de costume. Na  mensagem do 

dia o companheiro Sarkis disse a seguinte frase “ Pode-se julgar a grandeza de uma 

nação pelo modo como trata os animais.” Gandhi. Pelo turno da Secretaria  o 

companheiro Marcelo informou que recebeu um convite da Câmara Municipal de 

Birigui convidando a participar da Audiência Pública que será realizada no dia 25 de 

fevereiro de 2014 às 19:00 horas para demonstração e avaliação do cumprimentos das 

Metas Fiscais. Em seguida disse que recebeu um oficio da Consultoria Ambiental e 

Comércio Ltda nos convidando a participar no dia 20 de fevereiro na Casa de Vidro 

localizado na Praça Governador Pedro de Toledo à partir das 19:00 e apresentarão  os 

resultados do uso e ocupação  da qualidade da água do Córrego Baixote, no trecho 

compreendido entre a Captação de água de Birigui até sua Foz no reservatório da UHE 

Três Irmãos. Não houve o  turno da Tesouraria. No turno da Informação ou 

Instrução Rotária o companheiro Robson informou sobre a situação que o Quênia está 

passando referente aos problemas de saúde bucal da população e o numero insuficiente 

de dentistas naquela região.  No turno das comissões de serviços o companheiro Sarkis 

perguntou aos companheiros se há algum problema de colocarmos as fotos das crianças 

da creche em um boletim informativo referente ao nosso projeto do subsidio Distrital e 

ficou decidido que para evitar problemas judiciais de inserir as fotos das crianças sem o 

consentimento dos pais resolvemos retirar antes de publicar  o boletim informativo no 



Facebok e no site do clube. Em seguida lembrou os companheiros que tiverem o seguro 

dos seus carros com a Porto Seguro pedirem para o corretor ou banco de realizar a 

doação de 5% do valor da apólice para a ABTRF.  No turno da palavra livre o 

companheiro Rafael do RC Birigui XIX de abril enfatizou que ainda não ficou definido 

o Governador eleito para o ano rotário 2016-2017 e os clubes receberão as Cédulas para 

a votação do Governador do ano rotário 2016-2017. O Rafael lembrou também que o 

treinamento dos Presidentes eleitos do próximo ano rotário será realizado no mês de 

Março nos dias 14,15 e 16 em um Resort em Araçatuba e a intenção é que os 

participantes durmam no Resort para realizar o companheirismo entre os rotarianos.  

Lembrou os companheiros que as reuniões do RC Birigui XIX de Abril estão sendo 

realizados no Pérola Clube e finalizando disse que surgiu um convite dos companheiros 

de Avanhandava de reunir os Rotary Clubs da região em um rancho que eles tem lá em 

Avanhandava  e sugeriu de realizarmos esse encontro no mês de Abril. No Momento 

Feliz o Jeff contribuiu à Fundação Rotária pelo motivo de ter conseguido aulas de 

inglês na escola CNA em Birigui e em contrapartida ganhou um curso de Português 

para aprimorar a língua portuguesa. Disse que está mudando de família no próximo 

domingo e agradeceu a atenção da família do Wagner.  Finalizando disse que seu pai 

ganhou uma viagem por ter sido o melhor funcionário em vendas em seu setor e ficou 

sabendo que seu pai escolheu o Brasil e a previsão da chegada  é no mês de abril. Em 

seguida o Ângelo filho do Wagner disse que está feliz pelo motivo de ter escolhido o 

pais para seu intercambio e o pais selecionado foi a Itália. Pelo turno da presidência o 

companheiro Sarkis agradeceu a presença  dos 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, primeiro secretário, lavrei, nesta data, a presente ata que 

vai por mim e pelo presidente assinada. 

 
 
___________________________     _______________________ 

Sarkis Nakad Junior          Marcelo Yamane Tanaka                    
Presidente                               1° Secretário 

 
 
 
 
 
 



 


