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ATA DA 15ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da décima quinta reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano 

Rotário 2013/2014 realizada aos trinta  dias de Outubro de 2013 (30/10/2013), às vinte 

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

Estiveram presentes 40 (quarenta ) pessoas, sendo doze companheiros: Fernando O. 

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

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

Catarin, Sarkis Nakad Jr. , Sérgio Luiz Ferreira Lima,Vinicius Andreotti e Wagner 

Mastelaro. Os visitantes participantes foram 25 pessoas ; Governador Distrito 4470 José 

Lotfi, Embaixatriz Rita Lotfi e o Governador assistente Francisco Rafael de Barros . A 

mesa diretora foi formada por Sarkis Nakad Junior, Presidente; Governador Distrito 

4470 José Lotfi, Embaixatriz Rita Lotfi, Governador assistente Francisco Rafael de 

Barros e Marcelo Yamane Tanaka, Secretário. 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 “ O correr da vida embrulha tudo. A 

vida é assim; esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que 

ela quer saber da gente, é coragem...” Guimarães Rosa.  No turno das comissões de 

serviços houve uma homenagem ao senhor Omael Palmieri Rahal pelo reconhecimento 

da sua sabedoria empreendedora que executou na cidade de Birigui  . Em seguida houve 

a entrega do Titulo Paul Harris à companheira Neia. O Titulo Paul Harris foi entregue 

pela embaixatriz Rita Lotfi e pelo Governador do Distrito José Lotfi. Finalizando o 

turno o companheiro Marcelo parabenizou todos os companheiros, as senhoras do VCC 

e os voluntários que ajudaram no evento Rotary Grill e complementou dizendo que o 

sucesso desse evento foi devido  a dedicação de todos e em seguida apresentou um 

vídeo agradecendo todos que participaram na organização do evento. O Presidente 

Sarkis entregou junto com o Governador José Lotfi e a embaixatriz Rita Lotfi o cheque 



no valor de R$26.500,00 à Presidente do VCC Sidnei referente ao lucro do evento . O 

Governador Lotfi parabenizou a ação do clube na sociedade ajudando os Voluntários de 

Combate ao Câncer e à Creche que visitou à tarde junto com o Presidente e o Secretário 

do clube. Enfatizou aos companheiros que aumentem o Quadro Social do clube e 

agradeceu a excelente recepção desse clube. 

  Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis parabenizou  os homenageados 

Omael e a companheira Néia . Em seguida lembrou os companheiros sobre o Seminário 

que vai ser realizado no dia 03 de Novembro a partir das 08:00 na UNIESP e pediu a 

presença de todos no horário das 7:00 para ajudar nos preparativos. Agradeceu Donizete 

por ter hospedado por alguns meses nossa intercambiária Maria e finalizando o turno 

agradeceu o Governador e a Embaixatriz pela visita. 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 

 
 
 
 
 
 
 


