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ATA DA 28ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da vigésima oitava reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- 

Ano Rotário 2013/2014 realizada aos vinte e seis dias de Fevereiro de 2014 

(26/02/2014), às vinte horas e trinta minutos no Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua 

Saudades, 764. Estiveram presentes 19 (dezenove) pessoas, sendo dez companheiros: 

Fernando O. Ferreira,  Glaucinéia Ferreira, Jaime Julieti, José Carlos Barbeiro, Marcelo 

Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Ricardo Catarin, Robson Augusto 

Cotarelli,  Sarkis Nakad Jr. e Wagner Dauberto Mastelaro. Os visitantes foram: José 

Reginaldo Catarin (RC Birigui), Jeff Wagner(intercambiario) , Sandra Melo Mastelaro 

(esposa comp. Wagner), Elizabeth Campos (visitante), Carlos Eduardo Sinhorini 

(visitante), Pedro Henrique Campos Sinhorini (visitante), Gabriel Henrique Campos 

Sinhorini (visitante) , Ivana Nakad (esposa companheiro Sarkis) e Cristiane 

Nomerowsky (esposa companheiro Robson) . A mesa diretora foi formada por Sarkis 

Nakad Junior, Presidente; Marcelo Yamane Tanaka, Secretário José Reginaldo Catarin 

(RC Birigui). 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 “ Nascemos para amar como nascemos para morrer, e é entre 

esses dois grandes mistérios que se ergue toda a emaranhada mata de nossas minúsculas 

vidas, não há outro lugar para ir a não ser tomar o caminho que a atravessa. E assim 

vamos caminhando, perdidos no território sem mapa do amor” Tim Farrington. Pelo 

turno da Secretaria  o companheiro Marcelo informou que recebeu a carta mensal do 

Governador e entregará à todos os presentes na reunião. Em seguida comunicou a 

ausência do companheiro Vinicius devido ao nascimento da sua filha Mariah no dia de 

hoje às 09:09 a.m e a ausência do companheiro Fabiano devido ao aniversário de sua 

filha. Finalizando o turno comunicou o falecimento do companheiro Governador 

Assistente 2014-2015 Luis Antonio Ferreira Freitas e o corpo será velado em Paranaíba-



MS. Pelo  turno da Tesouraria o companheiro Ricardo disse que está aberto a 

recebimentos da festiva de confraternização na casa do companheiro Wagner. Pelo 

turno do companheirismo o companheiro José Carlos  mencionou as seguintes datas 

comemorativas da semana:  Dia 23/02 – 109 anos do Rotary; Dia 26/02 –Aniversário 

Dona Reiko Yamane Tanaka; Dia 27/02 – Dia Nacional do livro Didático, 02/03 – Dia 

Nacional do Turismo, 03/03- Dia do Meteorologista, 05/03- Dia do Filatelista, 05/05- 

Aniversário Mariana – Filha do Catarin, 05/05 – Aniversário Maira filha do 

companheiro Fabiano e 05/05- Nascimento Mariah filha do companheiro Vinicius. No  

turno da Informação ou Instrução Rotária o companheiro Robson disse que o Rotary 

é apolítico e leu uma carta aberta enviada pelas autoridades rotárias à Presidente do 

Brasil Dilma , cujo conteúdo relata a violência contra os cidadãos e o patrimônio 

público. A carta solicita que haja uma melhora na segurança pública e um salário justo 

aos serviços prestados. Solicita também  o reconhecimento profissional através da 

meritocracia para o povo brasileiro .  No turno das comissões de serviços o Wagner 

comentou sobre alguns aspectos referente as doações de Pessoas Físicas e Jurídicas e o 

reconhecimento dessa doações à ABTRF.  No turno da palavra livre o companheiro 

Jaime usou a palavra livre para comunicar o seu afastamento do clube temporariamente 

e pretende voltar em breve ao clube. Em seguida foi discutido a definição da data do 

evento Rotary Grill no ano de 2014 e sugeriram para o dia 19 de outubro a realização do 

evento . Não houve o Momento Feliz. Pelo turno da presidência o companheiro 

Sarkis pediu para o companheiro Fernando mostrar as fotos da confraternização dos 

companheiros que participaram no fim de semana passada em Guararapes . Em seguida 

disse que na próxima semana receberemos uma visita de um conhecido seu cujo nome é 

James e poderá tornar-se o próximo sócio do clube e finalizando lembrou aos 

companheiros que souberem de alguém interessado em doar uma máquina de lavar-

roupa avisar a diretoria do clube para repassarmos a Neuzinha do IPIS. 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 
 
 
 
 
 
 
 


