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ATA DA 30ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da trigésima reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano 

Rotário 2013/2014 realizada aos dezenove dias de Março de 2014 (19/03/2014), às vinte 

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

Estiveram presentes 20 (vinte) pessoas, sendo dez companheiros: Fabiano Alves Lima,   

Glaucinéia Ferreira, José Carlos Barbeiro, Marcelo Yamane Tanaka, Marcos Antonio 

Benatte Fernandes, Mauro Celio Mora, Ricardo Siquinelli Catarin, Robson Augusto 

Cottarelli,  Sarkis Nakad Jr. e Wagner Dauberto Mastelaro. Os visitantes foram: 

Francisco Rafael de Barros( RC Birigui XIX de Abril), Cássila Florêncio (RC XIX de 

Abril), Danilo Contini (RC XIX de Abril), Jeff Wagner(intercambiario) , Ivana Nakad 

(esposa companheiro Sarkis), Cristiane Nomerowky Cottarelli ( esposa companheiro 

Robson), Jaime Julieti, Ângelo Melo Mastelaro ( filho companheiro Wagner), Thorbin 

(intercambiario) e Petra Toivonen (intercambiario). A mesa diretora foi formada por 

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

Rafael de Barros (RC Birigui XIX de Abril). O companheiro Mauro 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  Mauro  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 “ Não há nada como regressar a um 

lugar que está igual para descobrir o quanto a gente mudou” Nelson Mandela. Pelo 

turno da Secretaria  o companheiro Marcelo informou a participação do companheiro 

Robson no PETS nos dia 14,15 e 16 de Março de 2014; comunicou a visita do 

companheiro Robson no RC Araçatuba Oeste no dia 17 de Março de 2014 e no dia 18 

de março no RC Birigui XIX de Abril. Em seguida disse que entregará no final da 

reunião a Revista Brasil Rotário aos companheiros e finalizou o turno dizendo que 

recebeu um convite da Câmara Municipal de Birigui nos convidando a participar da 

sessão ordinária do dia 1˚ de Abril de 2014 às 19 horas para participar da entrega do 

DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO  ao Senhor OTTON FULGENCIO DE 



OLIVEIRA, pelos relevantes serviços prestados à coletividade birigüiense, em especial 

pelo seu pioneirismo na tradição do rodeio em Birigui. Não houve o  turno da 

Tesouraria. Pelo turno do companheirismo o companheiro José Carlos  mencionou as 

seguintes datas comemorativas da semana:  Dia 19/03 – Dia do Carpinteiro e 

Marcineiro, Dia 20/03 – Dia Internacional contra a Discriminação Racial, 22/03 – Dia 

Mundial da água, 26/03- Dia do Cacau. No  turno da Informação ou Instrução 

Rotária o companheiro Robson  comentou sobre a necessidade do aumento do Quadro 

associativo do clube e enfatizou aos companheiros a importância referente as doações à 

Fundação Rotária. Em seguida comentou sobre os Subsídios Distritais e Globais. 

Finalizando o turno comentou sobre os papéis da intercambiária Julia e disse que tem 

alguns papeis atrasados que irá providenciar o mais breve possível e levar para o Fabio 

Poi assinar. No turno das comissões de serviços o companheiro Wagner comentou 

sobre o projeto de intercâmbio e sugeriu de definirmos o intercambista do ano 2016 

através da promoção desse projeto de intercambio nas escolas.  No turno da palavra 

livre o companheiro Rafael do RC Birigui XIX de Abril comentou sobre a votação do 

Governador 2016-2017 e disse que a carta com a opção dos votos aos candidatos a 

Governadores  escolhido terá que ser enviado até o dia 05 de Abril. Em seguida 

comentou que o projeto Subsidio Global no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) 

foi aprovado e os três Rotary Clubs de Birigui irão beneficiar ao APAE de Birigui. No  

Momento Feliz o companheiro Ricardo contribuiu em virtude ao aniversário de 1 ano 

do seu filho Pedro na semana passada. Em seguida o companheiro Robson contribuiu 

dizendo uma frase do rotariano Taketoshi Igushi e finalizando o Rafael do RC Birigui 

XIX de Abril contribuiu em virtude da sua filha mais nova ter passado no projeto 

Ciências sem Fronteiras e ela vai morar durante um ano na Suécia. Pelo turno da 

presidência o companheiro Sarkis disse que pretende chamar um palestrante em uma 

das reuniões. Em seguida disse que os aparelhos de ar-condicionado foram instalados na 

creche e agora falta a parte elétrica.  O objetivo de imediato é cotarmos o orçamento da 

mão de obra de eletricistas e materiais para a parte elétrica. Finalizando disse que já está 

agendado para o dia 19 de outubro a mão de obra do Arlei para o 7˚ Rotary Grill e o 

salão do Taquari já está reservado para essa data. 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 

 
 
 
 
 
 
 


