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ATA DA 39ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da trigésima nona reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano 

Rotário 2013/2014 realizada aos quatro de junho de 2014 (04/06/2014), às vinte horas e 

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

presentes 26 (vinte e seis) pessoas, sendo onze companheiros: Fabiano Alves de Lima, 

Fernando O. 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 Dauberto Mastelaro. Os 

visitantes foram: Tim Ussui, Sandra Melo Mastelaro, Fabiane Martins, Ivana Nakad, 

Odete Macedo, Laura Affonso Marques, Sidney Rodrigues, Jose Maria Marques, Pedro 

Henrique Sinhorini, Carlos Eduardo Sinhorini, Angelo Mastelaro (filho do companheiro 

Wagner) ,Jeff Wagner (intercambiário), Romadier Mendonça ( RC Araçatuba Oeste), 

Frantieli Aparecido (RC Araçatuba Oeste)  e João Paulo (RC Araçatuba Oeste).  A mesa 

principal foi formada por  Sarkis Nakad Jr., presidente, Marcelo Yamane Tanaka, 

secretário e pelo Tim Ussui. 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. A mensagem do dia foi 

conduzida pelo companheiro José Carlos “Tudo que é seu encontrará uma maneira de 

chegar até você”. (Chico Xavier). Pelo turno da Secretaria o companheiro Marcelo 

disse que recebeu a Carta Mensal do Governador e entregará aos companheiros no final 

da reunião. Em seguida leu a carta do Governador  José Lotfi Correa agradecendo a 

presença dos rotarianos na Conferencia Distrital realizada nos dias 23 à 25 de maio de 

2014. Prosseguindo anunciou a recuperação dos companheiros Fabiano e Sarkis na 

transmissão de Posse  no RC de Bilac no dia 03 de junho de 2014. Anunciou também a 

recuperação dos companheiros Robson e Sarkis na Conferencia Distrital nos dias 23 à 

25 de maio de 2014. Finalizando o turno anunciou as datas das posses dos Rotary Clubs 

do Distrito 4470. Dia 10/06 – Avanhandava; Dia 28/06 –  Paranaíba; Dia 26/06 –  



Ivinhema; Dia 27/06 –  Naviraí; Dia 25/06 –  Guararapes; Dia 26/06 –  Penapolis; Dia 

27/06 – Andradina ;Dia 28/06 – Araçatuba; Dia 04/07 – Birigui; Dia 05/07 – Campo 

Grande. Não houve o turno da Tesouraria. Pelo turno do companheirismo o 

companheiro José Carlos citou as datas comemorativas no período de 04/05 à 11/06: 

Dia 05 = Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia 09  = Dia do Porteiro, Dia 10 = Dia da 

Língua Portuguesa, Dia 11 = Aniversário Sandra (esposa companheiro Wagner), Dia 11 

= Dia da Marinha Brasileira. 

Pelo turno da Informação ou Instrução Rotária o companheiro Robson comentou 

sobre as palestras que foram proferidas na Conferencia Distrital em Campo Grande. . 

Pelo turno das comissões de serviços houve o planejamento do Rotary Grill. O 

companheiro Sarkis disse que o companheiro Fabio conseguiu os carrinhos para bebidas 

e a empresa Sollis doará estes carrinhos. A Sidnei disse que já conseguiram alguns 

patrocinadores e a empresa SIGMA confirmou o patrocínio na frente do convite. Os 

porcos e boi estão certos. Definimos  confeccionar os convites com dois meses de 

antecedência do evento. Referente as bolas que daremos as crianças ficou definido que 

manteremos neste evento. Os companheiros do Rotary Club Araçatuba Oeste sugeriram 

de colocarmos uma maquina de cartão de crédito para a venda dos convites e utilizar 

também  no dia do evento. O José Maria disse para aumentarmos a logo do VCC no 

convite. A Odete lembrou sobre os coletes para os companheiros que venderem as 

fichas no evento. Comentaram de substituir as pulseiras para controle de entrada e saída 

pelo carimbo que fixa na pele do convidado. Sugeriram de pedirmos mudas de planta 

para colocarmos de enfeite nas mesas e com antecedência solicitarmos à Prefeitura. 

Referente a equipe de fotografia para o evento o companheiro Sarkis ficou responsável 

em negociar o preço do serviço com eles. Sugeriram de colocarmos brindes mais 

simples no Bringo , diminuirmos as rodadas e abaixarmos os preços das cartelas. Pelo 

turno da Palavra Livre o Tim Ussui disse que está feliz de visitar novamente o clube e 

pediu desculpas pela sua ausência prolongada de visita ao clube . Em seguida  o João 

Paulo Taparo do RC Araçatuba Oeste convidou os companheiros do clube a 

participarem do evento que o RC Araçatuba Oeste vai realizar  no dia 06 de junho que é 

o Baile dos Namorados e será realizado no salão de festas Quarta Avenida no valor de 

R$70,00 com direito a bebidas, à partir das 20:30 horas. Finalizando o companheiro 

Marcelo parabenizou os 3 Rotary clubs  e principalmente os companheiros do clube 

pelo projeto em prol à APAE de Birigui no valor em torno de R$200.000,00 na 

aquisição de aparelhos fisioterápicos, fonoaudiologia e para terapias ocupacionais. No 



Momento Feliz o companheiro Sarkis e Wagner contribuíram à Fundação Rotária. Pelo 

turno da presidência o companheiro Sarkis disse que o companheiro Marcelo solicitou 

aos companheiros de confirmarem a presença para assistir ao jogo do Brasil e 

comemorar o Dia dos Namorados na casa da mãe dele para iniciar o planejamento dos 

preparativos.  Em seguida agradeceu a presença de todos os 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,  secretário, lavrei, nesta data, a presente ata que vai por 

mim e pelo presidente assinada. 

 
 
___________________________                    __________________________ 

Sarkis Nakad Jr.                        Marcelo Yamane Tanaka                      
Presidente                     Secretário  

 
 
 
 
 
 
 


