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ATA DA 19ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da décima nona reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano 

Rotário 2013/2014 realizada aos vinte e sete dias de Novembro de 2013 (27/11/2013), 

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

Estiveram presentes 16 (dezesseis ) pessoas, sendo onze companheiros: Fabiano Alves 

Lima, Glaucinéia Madeiro Fereira, José Carlos Barbeiro, Marcelo Yamane Tanaka, 

Marcos Antonio Benatte Fernandes, Ricardo Catarin, Robson Augusto Cotarelli, Sarkis 

Nakad Jr., Sérgio Luiz Ferreira Lima, Vinicius Andreotti e Wagner Mastelaro. Os 

visitantes foram: Valdemir Brogin (visitante), José Carlos Romão (marido companheira 

Neia), Sandra Melo Mastelaro (esposa companheiro Wagner), Ângelo (filho 

companheiro Wagner) e Jeff Wagner (intercambiário). A mesa diretora foi formada por 

Sarkis Nakad Junior, Presidente; Marcelo Yamane Tanaka, Secretário e pelo 

intercambiário Jeff. O companheiro Robson realizou a abertura da reunião do dia, 

convocando todos os presentes a tomarem seus lugares. Dada a palavra ao presidente, o 

mesmo convocou todos a saudação à bandeira nacional e demais hasteadas. Pelo turno 

do protocolo, o companheiro  Robson  saudou todos os presentes, anunciando em 

seguida a pauta da reunião do dia. Na  mensagem do dia o companheiro José Carlos 

disse a seguinte frase “ Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir 

ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida que 

o mais importante é o decidir” Cora Coralina. Pelo turno da Secretaria  o companheiro 

Marcelo informou a recuperação do companheiro Robson no Rotary Club Birigui XIX 

de Abril no dia 26 de novembro de 2013. Em seguida comunicou a ausência do 

companheiro Jaime que foi buscar a Dona Eliane que chegou de viagem e finalizando o 

turno disse que entregou ao companheiro Ricardo o boleto da Revista Brasil Rotário 

para o pagamento trimestral da assinatura da revista. No  turno da Tesouraria o 

companheiro Ricardo disse que o dinheiro do subsidio distrital ainda não foi depositado 

na conta e está aberto a recebimentos das mensalidades dos companheiros. Pelo turno 

do companheirismo o companheiro José Carlos  mencionou as seguintes datas 

comemorativas da semana:  Dia 27/11 – Dia do técnico da Segurança do Trabalho; Dia 



28/11 – Dia Mundial de Ação de Graças; Dia 01/12 – Dia Internacional da Luta contra a 

Aids; Dia 02/12 -  Dia Nacional das Relações Públicas ; Dia 03/12 – Dia Internacional 

do Portador de Deficiência. Dia 04/12 – Dia do Orientador Educacional. Pelo turno da 

Informação ou Instrução Rotária o companheiro Robson falou sobre as preocupações 

para serem tomadas para a proposição de um novo sócio.  No turno das comissões de 

serviços houve a definição da confraternização do clube para o final de ano e de acordo 

com os companheiros o melhor dia foi 14 de Dezembro na casa do companheiro 

Wagner. Em seguida o companheiro Wagner disse que nas escolas da periferia de 

Birigui a uma certa deficiência no aprendizado da língua inglesa e surgiu uma idéia de 

inserirmos os intercambiários nessas periferias para ensinar esses alunos no período da 

tarde sem custo nenhum. O companheiro Sarkis disse que entrará em contato com o 

Marcos Pompeu para saber se há algum problema dos intercambiários ensinarem esses 

alunos na periferia. Em seguida houve a definição do Presidente 2014/2015 e de acordo 

com a maioria dos companheiros presentes estabelecemos eleger o próximo Presidente 

de acordo com a ordem cronológica do Presidente mais antigo ao mais recente. O 

resultado foi o companheiro Robson para o próximo Presidente do clube por ser o 

Presidente mais antigo dos que estavam concorrendo ao cargo de Presidente 2014/2015. 

Não houve o turno da palavra livre.  Não houve o Momento Feliz. 

  Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis  disse que na próxima reunião 

haverá uma palestra sobre como aproveitar os restos de alimentos que seriam destinados 

ao lixo e quem irá proferir a palestra será a Regina que trabalha na Prefeitura. Em 

seguida agradeceu a presença das esposas dos companheiros e 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 

 
 
 
 
 
 



 


