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ATA DA 35ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da trigésima quinta reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- 

Ano Rotário 2013/2014 realizada aos vinte e três dias de abril de 2014 (23/04/2014), às 

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

Estiveram presentes 17 (dezessete) pessoas, sendo dez companheiros: Fabio Gilberto 

Marquioli Siquinelli, Fernando O. Ferreira, Marcelo Yamane Tanaka, Marcos Antonio 

Benatte Fernandes,  Robson Augusto Cotarelli, Sarkis Nakad Jr., Sérgio Luiz Ferreira 

Lima e Wagner Dauberto Mastelaro. Os visitantes foram: Sandra Aparecida de Melo, 

Carlos Eduardo Sinhorini, Jeff Wagner, Marlene(VCC), Sidnei Maria (VCC), 

Odete(VCC), Marlene (VCC), Laura Affonso (VCC) e José Maria(VCC).  A mesa 

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

secretário e o companheiro Sérgio Luiz Ferreira Lima. 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 realizada pelo companheiro Marcos: “A moral, propriamente dita, não é a 

doutrina que nos ensina como ser felizes, mas como devemos nos tornar dignos da 

felicidade” Immanuel Kant (filósofo alemão). Não houve o turno da Secretaria.  Não 

houve o turno da Tesouraria. Pelo turno do companheirismo o companheiro Marcos 

informou as datas comemorativas do período de 23 a 30 de abril, que são as seguintes:  

24/04 = Dia do Agente de viagem, 25/04= Dia do Contabilista; 26/04 = Dia do Goleiro; 

27/04 = Dia da Empregada Domestica; 28/04 = Dia da Sogra. No turno da Informação 

ou Instrução Rotária o companheiro Robson comentou sobre a difícil arte de ser 

rotariano. Complementou dizendo que os rotarianos têm que exercer a filosofia do 

Rotary promovendo a paz , a solidariedade e servir ao próximo. Complementou o turno 

comunicando o Conselho diretor da sua gestão 2014/2015: Secretário: Marcos 

Fernandes; 2˚ Secretário: Fabiano Alves Lima; Tesoureiro: Fabio Siquinelli; 2˚ 

Tesoureiro: Vinicius Andreotti; Protocolo: Wagner Mastelaro; 2˚ Protocolo: José 



Carlos Barbeiro; Comissão Administração do clube: Mauro Mora; Desenvolvimento 

do Quadro Associativo: Sarkis Nakad Jr.; Imagem Pública: Marcelo Yamane Tanaka 

; Projeto Humanitários: Sérgio Luiz Ferreira Lima; Fundação Rotária: Ricardo 

Catarin; Mensagem do Dia: Fernando Ferreira. Pelo turno das comissões de serviços 

comentaram sobre qual entidade ajudaremos no Subsidio Distrital para a próxima 

gestão. O prazo para a entrega do relatório do Subsidio Distrital ficou para os dias 27/04 

na Assembléia Distrital em Três Lagoas e no dia 01/06 na Assembléia Distrital em 

Dourados. Em seguida o intercambiario Jeff disse que compareceu no dia 22 de abril às 

15:00 horas na escola pública Regina Valarini de   Birigui e proferiu uma palestra aos 

alunos interessados na cultura americana principalmente a região onde ele mora nos 

Estados Unidos. O Sarkis elogiou o empenho do Jeff e da outra intercambiária nesse 

Projeto Cultural. Em seguida trocamos idéias sobre o planejamento do evento 7˚ Rotary 

Grill que será realizado no dia 19 de Outubro de 2014. Ficou definido que 

confeccionaremos 800 convites; o valor do convite R$35; valor de patrocínios no verso 

do convite e participação na cartela do Bingo cobraremos R$150,00; valor de 

patrocínios na frente do convite e participação na cartela do Bingo cobraremos R$250; 

não haverá telão neste evento; procurar mais voluntários para o evento ; o companheiro 

Fabio Siquinelli ficou de conversar com um engenheiro sobre um carrinho similar ao de 

supermercado para transportarmos as bebidas durante o evento; a Sidnei disse que o 

doador da moto do ano passado ofereceu dar uma moto novamente neste evento e ficou 

de decidirmos se compraremos a moto ou um outro produto para o prêmio principal do 

Bingo. Não houve o turno da palavra livre. Não houve o  Momento Feliz . Pelo turno 

da presidência o companheiro  Sarkis agradeceu a presença de todos os companheiros 

e visitantes 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  
  
 
 
 
 



 
 
 


