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ATA DA 22ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da vigésima segunda reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- 

Ano Rotário 2013/2014 realizada aos quinze dias de Janeiro de 2014 (15/01/2014), às 

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

Estiveram presentes 08 (oito) pessoas, sendo seis companheiros: Glaucineia Madeiro 

Ferreira, Marcelo Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Sarkis Nakad 

Jr, Sérgio Luiz Ferreira Lima  e Wagner Mastelaro. Os visitantes foram: Sandra Melo 

Mastelaro (esposa companheiro Wagner), Ivana G. Nakad (esposa companheiro Sarkis). 

A mesa diretora foi formada por Sarkis Nakad Junior, Presidente; Marcelo Yamane 

Tanaka, Secretário. A reunião foi informal devido ao baixo numero de sócios presentes. 

Na  mensagem do dia foi  dito a seguinte frase “Alimente o corpo com o pão; o caráter 

com virtudes; a mente com sabedoria; o olhar com as maravilhas da natureza; o coração 

com muito amor e a alma com uma prece” autor desconhecido. Pelo turno da 

Secretaria  o companheiro Marcelo informou o falecimento do Sr. Severino Garcia pai 

do Governador 2014/2015 Sidney Garcia de Souza de Araçatuba. Não houve o  turno 

da Tesouraria. Pelo turno do companheirismo o companheiro Wagner  mencionou as 

seguintes datas comemorativas da semana:  Dia 15/01 – Dia do Compositor; Dia 20/01 

–Dia do Farmaceutico; Dia 21/01 – Dia Mundial da Religião.  No turno das comissões 

de serviços discutimos sobre o Projeto Distrital em prol a creche e o companheiro 

Sarkis disse que a Yoshi responsável pela Creche entrou em contato com algumas 

pessoas para ajudarem voluntariamente na pintura da Creche no próximo sábado e ficou 

estabelecido que pelo menos dois companheiros ficarão responsáveis em tirar as fotos 

antes de começarem a pintura para posteriormente tirarmos durante a pintura e 

finalizando tirar as fotos com as salas pintadas e com os aparelhos de ar-condicionado e 

tatames instalados para inserirmos no relatório que entregaremos ao Distrito. O 

companheiro Sarkis enfatizou que devemos inserir no outdoor os nomes das empresas 

que ajudaram nesse projeto para diminuir os custos com insumos e mão de obra.  Sobre 

a parte de visita nas entidades a APAE já foi visitada e falta entregar o formulário para o 

Marcos (Robson). Na Ave-Cristo o Sérgio e Wagner visitaram e falta entregar o 



formulário para o Marcos. No IPIS está tudo certo; na ADJ tudo ok. No Clube das Mães 

o companheiro Marcos já visitou e faltará visitar o Centro de Atendimento à Criança 

que o Sarkis e Ricardo visitarão assim que iniciarem as aulas e o Centro de atendimento 

à Crianças Especiais (Marcos e Vinicius).No turno da palavra livre o companheiro 

Sérgio disse que terá que sair do clube devido a sua promoção que recebeu na 

Corporação e devido a carga horária não teria como participar das reuniões.  Não houve  

Momento Feliz. 

  Pelo turno da presidência 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 

 
 
 
 
 
 
 


