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ATA DA 7ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da sétima reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano Rotário 

2013/2014 realizada aos vinte e oito dias de Agosto de 2013 (28/08/2013), às vinte 

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

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

Glaucinéia Madeiro Ferreira, Jaime Julieti, José Carlos,  Marcelo Yamane Tanaka, 

Marcos Antonio Benatte Fernandes, Mauro Célio Mora,   Robson Augusto Cotarelli, 

Sarkis Nakad Jr. ,Vinicius Andreotti e Wagner Mastelaro. Os visitantes foram Sérgio 

Luiz F. Lima (marido Rosicler); Rosangela Cássia Polato (esposa companheiro 

Marcos);  Fabiano Alves de Lima (visitante), Marcos Cesar Vieira (visitante); Jeff 

Wagner (intercambiário); José Carlos Romão (marido companheira Neia); Eliane 

Camargo (esposa companheiro Jaime); Ivana Nakad (esposa companheiro Sarkis) e 

Ângelo Mastelaro (filho companheiro Wagner). A mesa diretora foi formada por Sarkis 

Nakad Junior, Presidente; Marcelo Yamane Tanaka, Secretário e pelo companheiro José 

Carlos. 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 

“Os livros tem os mesmos inimigos que o homem, o fogo, a umidade, os bichos, o 

tempo e o próprio conteúdo ” Paul Valery. Pelo turno da Secretaria  o companheiro 

Marcelo  disse que recebeu um comunicado sobre a realização do Seminário do RYLA 

a ser realizado em Campo Grande – MS, nos dias 28 e 29 de setembro de 2013. Em 

seguida comunicou a recuperação da companheira Neia, Sarkis e Mauro no dia 25 em 

Araçatuba no Seminário de Imagem Pública do Rotary e a freqüência extra para o 

Sarkis na visita do Governador em Penápolis no dia 27 de agosto acompanhado pela 

esposa Ivana e o Fabiano. Finalizando disse que recebeu a revista Brasil Rotário e nesse 

mês está abordando como tema principal a situação do combate à Poliomielite no 

Afeganistão, um dos últimos países onde o vírus ainda é endêmico e outros temas como 



a Visita do Papa no Rio e a importância da Rede Social no caso o Facebook para 

divulgar as atividades do Rotary.  Não houve o   turno da Tesouraria . Pelo turno do 

companheirismo o companheiro José Carlos  mencionou as seguintes datas 

comemorativas da semana:  Dia 28/08 – Dia dos Bancários; Dia 29/08 – Dia Nacional 

do Combate ao fumo; Dia 31/08 – Dia da Nutricionista; 01/09 – Dia do Profissional de 

Educação Física; 02/09 – Dia do Repórter Fotográfico; 03/09 – Dia do Guarda Civil  e 

no Dia 04/09- Dia do aniversário da Rosicler e finalizando disse que faleceu o avô da 

Rosicler o senhor Roque Buzato no dia 26/08. Não houve turno da Informação ou 

Instrução Rotária.  No turno das comissões de serviços. O companheiro Mauro e 

Vinicius comentaram sobre a conversa que tiveram com a diretoria da Policia Mirim e 

disse que de imediato os diretores da instituição pretendem reformar o imóvel da Policia 

Mirim e os diretores atuais da Policia Mirim disseram que estão precisando de materiais 

de construção e já entraram em contato com alguma empresas do ramo e já conseguiram 

ganhar bastante materiais que usarão na construção.  Os diretores disseram que vão 

lançar um Projeto denominado “Adote um Mirim” que tem o objetivo de tanto a pessoa 

física quanto jurídica contribuir com R$50,00 mensais para a Instituição e o Rotary 

Club Birigui Cidade Pérola sugeriu em ajudar na divulgação desse projeto em outdoors 

e o layout será criado pela agencia Desigual. O companheiro Mauro comentou sobre o 

Seminário da Imagem Pública do Rotary no dia 25 de agosto e enfatizou que o Rotary 

tem verba para liberar aos clubes para divulgar as atividades dos clubes e temos que 

enviar o projeto de divulgação da imagem do Rotary para receber essa verba destinado 

para somente para divulgação. Em seguida o companheiro Marcos explicou como 

elaborar projetos para as instituições que definirmos ajudar e em seguida  aprovar o 

projeto , acompanhar semestralmente o andamento e inserirmos todos os companheiros 

do clube para trabalhar em cada comissão criada. Pelo turno da palavra livre o 

companheiro Mauro apresentou o visitante Marcos Cesar Vieira que foi conhecer mais 

sobre a filosofia do Rotary e convidou a participar das próximas reuniões. Em seguida o 

companheiro Vinicius disse que fizeram uma reunião na casa do companheiro Wagner e 

o acompanharam o Sérgio e o companheiro Robson para planejar o nosso trabalho 

dentro da COEB para definir a seleção dos alunos dessa escola para o projeto do 

intercâmbio do Rotary. No Momento Feliz o companheiro Wagner contribui à 

Fundação Rotária e disse que está feliz pela viagem do seu Filho Pedro; pela 

classificação na prova do seu outro filho Ângelo e pelo intercambiário Jeff. 



  Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis parabenizou o Ângelo filho do 

companheiro Wagner pela sétima colocação entre os 50 intercambiários que prestaram a 

prova. 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 

 
 
 
 
 
 
 


