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ATA DA 41ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da quadragésima primeira reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade 

Pérola- Ano Rotário 2013/2014 realizada aos dezoito dias de junho de 2014 

(18/06/2014), às vinte horas e trinta minutos,  no Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua 

Saudades, 764. Estiveram presentes 34 (trinta e quatro) pessoas, sendo doze 

companheiros: Fabiano Alves de Lima, Fabio Marquioli Siquinelli, Fernando O. 

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

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

Lima , Vinicius Andreotti e Wagner Dauberto Mastelaro. Os visitantes foram: Parentes 

do Pedro (filho companheiro Wagner) , esposas companheiros, intercambiário Jeff e 

João Pedro Ferrari.  A mesa principal foi formada por  Sarkis Nakad Jr., presidente, 

Marcelo Yamane Tanaka, secretário e  Pedro Mastelaro (filho do companheiro 

Wagner). 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 “ O caminho que você percorrerá em sua vida dependerá do carinho que dedicou 

às crianças, da compaixão que teve com os idosos, da solidariedade com os que 

lutavam, da tolerância com os fracos e os fortes, pois algum dia você terá sido todos 

eles” George Washington. Pelo turno da Secretaria o companheiro Marcelo disse que 

recebeu um convite de Inauguração da Prefeitura de Birigui da Secretaria de Cultura 

convidando para a cerimônia de inauguração do Centro de Atividades Musicais “José 

Eduardo Rossini” no dia 10 de junho de 2014 às 17 horas na Rua Augusto Maross, 783, 

Ivone Alves Palma. Disse que recebeu um outro convite da Câmara Municipal de 

Birigui convidando para a sessão ordinária do dia 24 de Junho às 19 horas para a 

entrega do Diploma de Honra ao Mérito ao Senhor Capitão PM Vander Luis Duarte dos 

Santos. Em seguida disse que o Lions Club de Birigui enviou um convite para a 

transmissão de posse da Diretoria 2014/2015 que será realizada às 20 horas no dia 24 de 



junho na Sede do Lions. Finalizando comunicou o treinamento de coaching que será 

realizado no Restaurante Vó Maphalda no dia 21 de Junho das 8 as 11 horas. O 

investimento é de R$80,00 por pessoa.Não houve o turno da Tesouraria. Pelo turno 

do companheirismo o companheiro José Carlos citou as datas comemorativas no 

período de 18/06 à 25/06: Dia 18 = Dia da Imigração Japonesa , Dia 19  = Dia do 

Cinema Brasileiro, Dia 20 = Dia do Revendedor , Dia 21 = Início do Inverno , Dia 23 = 

Aniversário Laís Mastelaro, Dia 24 = Dia de São João, Dia 26 = Aniversário Tiago 

(filho do Fernando).Não houve turno da Informação ou Instrução Rotária  . Pelo 

turno das comissões de serviços o Pedro ,filho do Wagner, explanou uma palestra 

sobre sua experiência de intercambio no México. Pelo turno da Palavra Livre o 

companheiro Wagner disse que está em andamento o processo de seleção para o 

próximo intercambiario do clube e os interessados se reunirão no dia 24 de Junho às 20 

horas no Restaurante Vó Maphalda . No Momento Feliz o companheiro Wagner 

contribuiu à Fundação Rotária agradecendo o Rotary pelo projeto de intercambio e por 

estar feliz pela chegada do seu filho Pedro .  Pelo turno da presidência o companheiro 

Sarkis disse que o Carlos Eduardo vai ser admitido no quadro social do Rotary Club 

Birigui Cidade Pérola. Em seguida agradeceu o companheiro Marcelo pela atualização 

do site do Rotary Club Birigui Cidade Pérola. Finalizando disse que esta procurando um 

escritório de contabilidade para providenciarmos o SPED fiscal do clube. 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  

 
 
 
 
 
 
 


