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ATA DA 26ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da vigésima sexta reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano 

Rotário 2013/2014 realizada aos doze dias de Fevereiro de 2014 (12/02/2014), às vinte 

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

Estiveram presentes 11 (onze) pessoas, sendo oito companheiros: Fabiano Alves Lima,  

Glaucinéia Ferreira, Marcelo Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, 

Mauro Célio Mora, Ricardo Siquinelli Catarin, Robson Augusto Cotarelli e Sarkis 

Nakad Jr. Os visitantes foram: José Carlos Romão (marido companheira Neia), Ivana 

Nakad (esposa companheiro Sarkis) e Sandra Regina Mora (esposa companheiro 

Mauro). A mesa diretora foi formada por Sarkis Nakad Junior, Presidente; Marcelo 

Yamane Tanaka, Secretário e Ricardo Siquinelli Catarin. 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 a companheira Neia disse a seguinte frase “ Só existem dois dias no ano que nada 

pode ser feito. Uma se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia 

certo para amar, acreditar, faze e principalmente viver.” Dalai Lama. Pelo turno da 

Secretaria  o companheiro Marcelo informou que recebeu a Revista Brasil Rotária e a 

Carta Mensal do Governador e distribuirá aos companheiros apos a reunião e 

complementou o turno dizendo que o ex-companheiro Marcelo Faria nos convidou para 

o dia de hoje a partir das 20:00 a participar da inauguração da lavanderia da sua esposa 

5 à sec. Não houve o  turno da Tesouraria. Não houve o turno da Informação ou 

Instrução Rotária.  No turno das comissões de serviços o Sarkis disse que amanhã 

passará na Creche para tirar as fotos dos aparelhos que doamos e anexarmos ao relatório 

final do subsidio distrital que deverá ser entregue no dia 15 de fevereiro de 2014. Em 

seguida o companheiro Marcos pediu os relatórios aos companheiros que visitaram as 

entidades para colocarmos no site do clube.  No turno da palavra livre  ficou de 

combinar uma confraternização para o dia 23 de fevereiro no qual os companheiros com 



suas esposas se reunirão em um pesqueiro aqui da região. Finalizando o turno o 

companheiro Robson disse que participará do PETS que será realizado no mês de março  

no Resort de Araçatuba.  Não houve o Momento Feliz. Pelo turno da presidência o 

companheiro Sarkis informou que devemos aumentar o Quadro Social do clube e esse 

aumento de companheiros será a nossa meta nesse semestre do ano. 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 

 
 
 
 
 
 
 


