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ATA DA 42ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da quadragésima segunda reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade 

Pérola- Ano Rotário 2013/2014 realizada aos vinte e cinco dias de junho de 2014 

(25/06/2014), às vinte horas e trinta minutos,  no Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua 

Saudades, 764. Estiveram presentes 28 (vinte e oito) pessoas, sendo doze companheiros: 

Fabiano Alves de Lima, Fernando O. Ferreira, Jaime Julieti, José Carlos Barbeiro, 

Marcelo Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Mauro Célio Mora, 

Ricardo Siquinelli Catarin, Robson Augusto Cotarelli, Sarkis Nakad Jr., Vinicius 

Andreotti e Wagner Dauberto Mastelaro. Os visitantes foram: Jeff (intercambiario), 

Ângelo Mastelaro (filho do Wagner), Ivana Nakad ( esposa companheiro Sarkis), 

Milena Zambote (esposa companheiro Fabiano) Pedro Henrique Sinhorini, Carlos 

Eduardo Sinhorini e duas famílias de candidatos ao projeto de intercambio pelo clube.  

A mesa principal foi formada por Sarkis Nakad Jr., presidente, Marcelo Yamane 

Tanaka, secretário e Jeff Wagner (intercambiario). 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 “ Eu segurei muitas coisas em minhas mãos e 

perdi tudo; mas tudo que coloquei nas mãos de Deus eu ainda possuo” Martin Luther 

King. Pelo turno da Secretaria o companheiro Marcelo disse que o companheiro 

Sérgio não comparecerá na reunião devido a compromissos profissionais. Em seguida 

comunicou o oficio que recebeu da Prefeitura Municipal de Birigui do Conselho de 

Alimentação Escolar solicitando para que o clube indique dois representantes desta 

entidade para participar do Conselho que terá seu mandado findado depois de quatro 

anos de gestão. Foi selecionado como titular o companheiro Wagner Dauberto 

Mastelaro, RG 19 182 705 - 8 e, como suplente, Sandra Aparecida de Melo, RG 17 618 

173 – 8. Finalizando o turno o companheiro Marcelo apresentou o link que inseriu no 

site do clube para dinamizar e otimizar o trabalho da diretoria do clube principalmente 



do Secretário e Tesoureiro. Pelo  turno da Tesouraria o companheiro Ricardo solicitou 

aos companheiros acertarem as mensalidades pendentes para entregar a planilha de 

controle em ordem para o Fabio que será o próximo tesoureiro. Pelo turno do 

companheirismo o companheiro José Carlos citou as datas comemorativas no período 

de 25/06 à 08/07: Dia 26 = Aniversário Tiago (filho companheiro Fernando) , Dia 27  = 

Dia Nacional do Progresso, Dia 29 = Dia de São Pedro e São João, Dia 02 = 

Aniversário Robson , Dia 02 = Dia do Bombeiro Brasileiro, Dia 04 = Dia do Operador 

de Telemarketing, Dia 04 = Posse Nove Diretoria dos Rotary Clubs de Birigui, Dia 06 – 

Aniversário Fabiane ( noiva companheiro Marcelo) e Dia 08 – Dia do Panificador. Pelo  

turno da Informação ou Instrução Rotária   o companheiro Robson comentou sobre 

os Dirigentes da Fundação Rotária e complementou que são 14 curadores do Rotary 

International. Não houve o turno das comissões de serviço. Pelo turno da Palavra 

Livre o Jeff agradeceu ao clube pela recepção e carinho que proporcionaram e disse que 

pretende voltar futuramente ao Brasil. Em seguida o companheiro Robson lembrou os 

companheiros que a solenidade da Posse do Governador será no dia 28 de Junho em 

Araçatuba às 19:30 no anfiteatro da UNIP e o Jantar Festivo no Vivere Eventi às 22 

horas. Não houve o Momento Feliz.  Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis 

agradeceu o empenho de todo o grupo em sua gestão  e disse que  devemos crescer 

gradativamente alicerçando sem pressa o desenvolvimento do clube. 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  

 
 
 
 
 
 
 


