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ATA DA 20ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da vigeisma reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano 

Rotário 2013/2014 realizada aos quatro dias de Dezembro de 2013 (04/12/2013), às 

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

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

de Lima, Fernando Ferreira, Glaucinéia Madeiro Fereira, José Carlos Barbeiro, Jaime 

Julieti, Marcelo Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Robson Augusto 

Cotarelli, Sarkis Nakad Jr., Sérgio Luiz Ferreira Lima e Wagner Mastelaro. Os 

visitantes foram: Valdemir Brogin (visitante), Sandra Melo Mastelaro (esposa 

companheiro Wagner), Regina Aparecida Biancolin (palestrante) , Laís Mastelaro (filha 

companheiro Wagner) e Jeff Wagner (intercambiário). A mesa diretora foi formada por 

Sarkis Nakad Junior, Presidente; Marcelo Yamane Tanaka, Secretário e pela palestrante 

Regina Aparecida Biancolin. 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 a 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. Na  mensagem do dia o 

companheiro José Carlos disse a seguinte frase “Viva como se fosse morrer amanhã. 

Aprenda como se fosse viver para sempre” Gandhi. Pelo turno da Secretaria  o 

companheiro Marcelo informou que ocorrerá a entrega dos certificados de conclusão de 

curso de Aprendizagem Industrial e Cursos Técnicos no dia 19 de dezembro de 2013 às 

19:30 no salão do SINBI. Em seguida comunicou o recebimento da Revista Brasil 

Rotário e a Carta Mensal do Governador e complementou que na página 8 da Carta 

Mensal inseriram a foto do RC Birigui Cidade Pérola entregando o cheque do evento 

Rotary Grill ao VCC. Não houve o  turno da Tesouraria. Pelo turno do 

companheirismo o companheiro José Carlos  mencionou as seguintes datas 

comemorativas da semana:  Dia 04/12 – Dia do Orientador Educacional; Dia 08/12 –

Aniversário de Birigui; Dia 09/12 – Dia do Fonoaudiólogo; Dia 10/12 -  Declaração 

Universal dos Direitos Humanos ; Dia 11/12 – Dia do Arquiteto. Não houve o turno da 



Informação ou Instrução Rotária.  No turno das comissões de serviços houve a 

palestra sobre Combate ao desperdícios de alimentos e o Programa Fome Zero proferida 

pela Regina Aparecida Biancolin. No turno da palavra livre comentaram sobre o 

Amigo Secreto que será realizado no dia 14 de dezembro na casa do companheiro 

Wagner. Ficou estabelecido que o companheiro que participar da confraternização 

levará o  presente e o sorteio do amigo secreto será no dia.  Não houve o Momento 

Feliz. 

  Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis 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 

 
 
 
 
 
 
 


