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ATA DA 16ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da décima sexta reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano 

Rotário 2013/2014 realizada aos deis  dias de Novembro de 2013 (06/11/2013), às vinte 

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

Estiveram presentes 16 (dezesseis ) pessoas, sendo nove companheiros: Fabiano Alves 

Lima, Jaime Julieti,  , José Carlos Barbeiro, Marcelo Yamane Tanaka, Marcos Antonio 

Benatte Fernandes, Mauro Célio Mora, Robson Augusto Cotarelli, Sarkis Nakad Jr., e 

Wagner Mastelaro. Os visitantes foram: Marcus Toledo Fróes (RC Birigui XIX de 

Abril), José Carlos Salgado (RC XIX de Abril), Francisco Rafael de Barros (RC Birigui 

XIX de Abril), Sandra Mora (esposa companheiro Mauro), Ivana Nakad (esposa 

companheiro Sarkis Nakad), Paulo Livramento (RC Birigui XIX de Abril) e Jeff 

Wagner (intercambiário). A mesa diretora foi formada por Sarkis Nakad Junior, 

Presidente; Marcelo Yamane Tanaka, Secretário e pelo companheiro Paulo Livramento. 

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 

“ Que importa restarem cinzas se a chama foi bela e alta?” Mario Quintana. Pelo turno 

da Secretaria  o companheiro Marcelo informou que admitiu no Rotary International o 

companheiro Fabiano no Quadro associativo do clube. Em seguida comunicou que a 

freqüência do mês de Outubro  foi de 80%. Perguntou à todos se receberam os dados 

atualizados com telefones e endereços de todos os companheiros e finalizando pediu 

para os companheiros que forem ao Resort em Araçatuba entrarem em contato com o 

Fabiano para acertarem o pacote com ele. Não houve o turno da Tesouraria. Pelo 

turno do companheirismo o companheiro José Carlos  mencionou as seguintes datas 

comemorativas da semana:  Dia 06/11 – Aniversário companheiro Vinicius e da 

Rosicler; Dia 07/11 – Dia do Radialista; Dia 08/11 – Dia do Radiologista; Dia 09/11 -  

Dia do Hoteleiro; Dia 11/11 – Aniversário Letícia (esposa companheiro Fernando); Dia 



12/11 – Aniversário do Wagner; Dia 12/11 - Dia do Supermercado. Pelo turno da 

Informação ou Instrução Rotária o companheiro Robson explanou sobre o ponto de 

convergência do Rotary nos aspectos das idéias e ações rotárias no âmbito social e no 

aspecto da paz.  No turno das comissões de serviços comentamos sobre as empresas 

que trabalham com tintas e ar-condicionado para analisarmos os orçamentos em prol ao 

projeto da Creche. O companheiro Fabiano disse que tem conhecimento de uma 

empresa de ar-condicionado no bairro Silvares e na próxima reunião levará os preços 

para avaliação. Pelo turno da palavra livre  o companheiro Rafael do RC Birigui XIX 

de Abril agradeceu a ajuda do clube na Visita do Governador e no Seminário realizado 

no  dia 03 de novembro e complementou dizendo o elogio que o Governador fez 

referente a união dos três Rotary Clubs de Birigui e ficou impressionado com a infra-

estrutura do SENAI.  Em seguida o companheiro Marcos disse que na próxima reunião 

comentará sobre como podemos planejar um subsídio Global envolvendo os três Rotary 

Clubs de Birigui e os requisitos necessários para elaborar um projeto. Em seguida o 

companheiro Fabiano disse que à partir das 16:00 horas na sexta-feira dia 08 de 

novembro poderemos fazer o check in no Resort.  O  companheiro Mauro agradeceu à 

todos os companheiros pelo título Paul Harris que recebeu do clube. O companheiro 

Wagner disse que tem uma funcionaria Silvana que veio do Nordeste e ela tem 5 filhos. 

Dois filhos estão aqui e três ficaram na sua cidade no Nordeste. Ele disse que ela 

montou uma casinha aqui em Birigui e como não tem condições financeiras, ela está 

aceitando  colchão usado para as crianças , fogão , geladeira e se tiver algum 

companheiro que tenha conhecimento de alguns desses itens usados  entrarem em 

contato com ele. O companheiro Marcos Fróes do RC Birigui XIX de Abril presente na 

reunião disse que doará uma geladeira à  funcionaria. Finalizando o turno o 

companheiro Paulo Livramento agradeceu ao empenho de todos os Rotary Clubs no 

Seminário do dia 03 de Novembro e agradeceu o companheiro Salgado pelo excelente 

almoço e café da manhã que fez no dia. Não houve o Momento Feliz . 

  Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis agradeceu o empenho dos três 

Rotary Clubs na semana passada na Visita do Governador e no Seminário. Disse que o 

Governador deu uma caneta do Rotary para cada companheiro do clube.  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 

 
 
 
 
 
 
 


