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ATA DA 9ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da nona reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano Rotário 

2013/2014 realizada aos onze dias de Setembro de 2013 (11/09/2013), às vinte horas e 

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

presentes 22 (vinte e duas ) pessoas, sendo doze companheiros: Fernando O. Ferreira, 

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 , Wagner Mastelaro e Sérgio Luiz Ferreira Lima. 

Os visitantes foram: Ivana Gaeti Nakad (esposa companheiro Sarkis), Cristiane 

Nomerowsky (esposa companheiro Robson), Luciana Gomes Andreotti (esposa 

companheiro Vinicius) ,Jeff Wagner (intercambiário), Sandra Melo (esposa 

companheiro Wagner) ,Joské Carlos Romão Junior ( marido companheira Néia), Gilmar 

Trecco Cavaca (RC Birigui XIX de Abril), Vânia Cordeiro Cavaca (RC XIX de Abril), 

Sandra Sanches Mora (esposa companheiro Mauro) e Fabiano Alves Lima (visistante). 

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

Tanaka, Secretário e pelo companheiro do RC Birigui XIX de Abril Gilmar Trecco 

Cavaca. O companheiro Robson 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  Robson  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 “ Elegância é a arte de não se fazer notar, aliada ao cuidado sutil de se 

deixar distinguir” Paul Valery. Pelo turno da Secretaria  o companheiro Marcelo 

informou que o Secretário do Distrito 4470 , Francisco Vieira Rosa ,informou que por 

problemas técnicos o Seminário de Novas gerações que estava programado para o dia 

22 de Setembro de 2013 em Corumbá-MS será cancelado e escolherão outra data. Em 

seguida disse que um evento do Rotary da Comissão de ética e cidadania ocorrido em 

Foz do Iguaçu o companheiro Tim Ussui e a Nilce Ussui receberam das mãos do 

Presidente do Rotary International Burton o Reconhecimento Arch Klump Society por 



suas generosas contribuições para a Fundação Rotária. E finalizando o turno disse que 

no final da reunião entregará a Carta Mensal do Governador e complementou dizendo 

que nessa Carta Mensal há uma lista dos Rotary Clubs que apresentaram projetos de 

subsídios distritais e consta que dos 21 projetos enviados apenas 16 foram aprovados e 

o valor total desses projetos foi de U$41,909 e o Fundo Distrital tem o dinheiro para 

destinar à esses projetos o valor de U$38.769. A Comissão Distrital resolveu então 

distribuir o valor um pouco menor em dinheiro entre  os Projetos aprovados.  Não 

houve o   turno da Tesouraria. Pelo turno do companheirismo o companheiro José 

Carlos  mencionou as seguintes datas comemorativas da semana:  Dia 14/09 – Dia do 

Frevo; Dia 15/09 – Dia do Cliente; Dia 17/09 – Dia da Compreensão mundial; Dia 

15/09 Aniversário da Neuza Andreotti  mãe do companheiro Vinicius . Pelo turno da 

Informação ou Instrução Rotária o companheiro Robson explanou sobre  o RYLA 

que é um treinamento do Rotary para Jovens. Disse que o RYLA enfatiza a liderança, 

cidadania e crescimento pessoal e busca demonstrar o respeito e a preocupação do 

Rotary com a juventude; incentiva jovens a liderar jovens e reconhece publicamente os 

jovens que prestam serviços à comunidade.  No turno das comissões de serviços. O 

companheiro Wagner disse que os dois interessados em fazer o intercambio serão 

submetidos a  uma redação para avaliarmos ambos e  complementou dizendo que os 

dois candidatos tem um grande potencial. A outra comissão formada pelo Sarkis, Mauro 

e Vinicius sobre o projeto em ajudar a Policia Mirim ficou definido esperarmos a 

resposta do conselho diretor da entidade para colocarmos o outdoor na cidade 

mostrando a necessidade deles. O companheiro Mauro sugeriu então colocarmos um 

outdoor promovendo o evento Rotary Grill e foi aprovado pelo Presidente Sarkis e 

companheiros do clube.  As empresas que vão patrocinar a divulgação são: CVC, 

Estacionamento Monte Líbano e Restaurante Vó Maphalda. Em seguida foi formada 

uma comissão (Sarkis, José Carlos e Wagner) para providenciar a criação do Interact no 

clube. Finalizando o turno sobre a data da viagem dos companheiros do clube em um 

Hotel Fazenda ficou definido para o dia 23 de novembro. Pelo turno da palavra livre o 

companheiro Wagner enfatizou novamente de iniciarmos o desenvolvimento do Projeto 

do Subsidio Global. Não houve o Momento Feliz . 

  Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis disse que o companheiro Sérgio, 

Fabiano , Robson e ele comparecerão na próxima Terça-Feira na reunião no Rotary de 

Bilac para oferecer os convites do evento Rotary Grill. Prosseguiu o turno agradecendo 

a companheira Néia sobre o e-mail que ela enviou sobre a História do Rotary no Brasil 



dizendo que foi muito interessante o artigo. 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 

 
 
 
 
 
 
 


