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ATA DA 3ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da terceira reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano 

Rotário 2013/2014 realizada aos trinta e um dias de Julho de 2013 (31/07/2013), às 

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

Estiveram presentes 17 (dezessete) pessoas, sendo onze companheiros: Fernando O. 

Ferreira, Glaucinéia Madeiro Ferreira, Jaime Julieti,  José Carlos Barbeiro, Marcelo 

Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Ricardo Siquinelli Catarin,  

Robson Augusto Cotarelli, Sarkis Nakad Jr. ,Vinicius Andreotti e Wagner Mastelaro. 

Os visitantes foram Mateus Souza Laurino; Vanda Aparecida de Souza; Pedro Melo 

Mastelaro (filho companheiro Wagner); Isabelle Sena; Cristiane Nomerowsky (esposa 

companheiro Robson) e Ivana Gaeti Nakad (esposa companheiro Sarkis). A mesa 

diretora foi formada por Sarkis Nakad Junior, Presidente; Marcelo Yamane Tanaka, 

Secretário e pelo Mateus Laurino. 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. Na  mensagem do dia o 

companheiro José Carlos disse a seguinte frase “ A simplicidade é o máximo da 

sofisticação” Steve Jobs. Pelo turno da Secretaria  o companheiro Marcelo comunicou 

que no dia 27 de Julho foi comemorado o dia do Motociclista e que o companheiro 

Sarkis recebeu um e-mail do Rotary Club de Araras do Distrito 4590 dizendo que eles 

possuem um Grupo de Companheirismo dos Motociclistas rotarianos da America do Sul 

e pediram a gentileza de divulgar esse grupo para todos os Motociclistas rotarianos para 

que saibam da existência desse grupo e solicitaram para que publiquem o cartaz desse 

grupo na rede social e no site do clube. Em seguida comentou sobre a terceira 

Carneirada do Rotary Club de Cassilancia-MS que será realizada no dia 15 de setembro 

às 11:00 horas. No   turno da Tesouraria o companheiro Ricardo disse que o 

companheiro Marcelo devolveu R$20,00 referente ao desconto que o Amadeu concedeu 

no som da Festiva de Posse dos Presidentes e complementou que vai acertar hoje os 



valores que o companheiro Marcelo gastou com a hospedagem do site Rotary Cidade 

Pérola. Pelo turno do companheirismo o companheiro José Carlos disse que a única 

comemoração será amanhã que é o dia do selo e que não há nenhum companheiro ou 

familiar aniversariante. Pelo turno da Informação ou Instrução Rotária o visitante 

Mateus explanou sobre a sua experiência que teve nos EUA através do intercambio do 

Rotary e após a sua apresentação agradeceu à todos do clube pela oportunidade que lhe 

deram. Não houve o turno das comissões de serviços. Pelo turno da palavra livre o 

companheiro Wagner disse que ele, o companheiro Vinicius, Robson e o visitante 

Mateus compareceram na COEB no dia de hoje no período da manhã para explicar ao 

alunos sobre o projeto do Rotary referente ao intercambio com o propósito dos alunos 

da COEB participarem desse projeto. Disse que os interessados serão  submetidos a 

uma avaliação  e o que obtiver a maior nota será  encaminhado  para conhecer a cultura 

e aprender uma outra língua de outro pais. Não houve o MOMENTO FELIZ.  

  Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis disse que conversou com o Sergio 

marido da Rosicler e semana que vem ele estará presente na reunião como companheiro 

do clube. Em seguida mostrou 3 DVDS com as fotos da Festiva de Posse dos 

Presidentes e deixou a disposição para os companheiros gravarem as fotos. 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 

 
 
 
 
 
 
 


