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ATA DA 13ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da décima terceira reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano 

Rotário 2013/2014 realizada aos dezesseis  dias de Outubro de 2013 (16/10/2013), às 

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

Estiveram presentes 18 (dezoito ) pessoas, sendo doze companheiros: Fernando O. 

Ferreira, Glaucinéia Madeiro Ferreira, Jaime Julieti,  Marcelo Yamane Tanaka, Marcos 

Antonio Benatte Fernandes, Mauro Célio Mora,  Ricardo Catarin, Robson Augusto 

Cotarelli, Sarkis Nakad Jr. Sérgio Luiz Ferreira Lima,Vinicius Andreotti e Wagner 

Mastelaro. Os visitantes foram: Luciana Andreotti (esposa companheiro Vinicius), Jeff 

Wagner (intercambiário), Sandra Melo (esposa companheiro Wagner) , Sandra Sanches 

Mora (esposa companheiro Mauro), Ângelo Mastelaro (filho companheiro Wagner) e 

Fabiano Alves Lima (visitante). A mesa diretora foi formada por Sarkis Nakad Junior, 

Presidente; Marcelo Yamane Tanaka, Secretário e pelo companheiro Sérgio Luiz 

Ferreira Lima . 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 Fabiano disse a 

seguinte frase “ Sempre que possível dê um sorriso a um estranho na rua. Pode ser o 

único gesto de amor que ele verá no dia” Papa Francisco. Pelo turno da Secretaria  o 

companheiro Marcelo informou que ocorrerá no dia 25 e 26 de Novembro a tradicional 

Festa das Nações em Araçatuba no Recinto de Exposições. Em seguida lembrou os 

companheiros que o Fabiano Alves Lima será admitido no Quadro Associativo do nosso 

clube no dia 1 de Novembro  na Festiva de Visita do Governador na Sede do Rotary 

Birigui e pediu para que ele enviasse um mini curricullum para apresentá-lo aos outros 

Rotary Clubs. Comentou que solicitou o aumento do numero da Revista Brasil Rotário 

para o clube e finalizando o turno disse que recebeu um comunicado referente ao 

falecimento do companheiro Haroldo Cangussu do Rotary Club Campo Grande Cidade 

Morena e ele era responsável pela subcomissão Distrital do Guia Rotário. Pelo turno da 



Tesouraria o companheiro Ricardo disse que está aberto a recebimento das 

mensalidades dos companheiros e que está praticamente finalizando o balanço do 

evento. Pelo turno do companheirismo o companheiro Fabiano  mencionou as 

seguintes datas comemorativas da semana:  Dia 18/10 – Dia do Medico; Dia 19/10 – 

Dia do Profissional de Informática; Dia 20/10 – dia do Controlador de Trafego Aéreo; 

Dia 21/10 -  Dia do Economista Doméstico; Dia 23/10 – Dia da Força Aérea Brasileira; 

Dia 16/10 – Dia da Ciência e Tecnologia; Dia 17/10 - Dia do Eletricista. Pelo turno da 

Informação ou Instrução Rotária o companheiro Robson explanou sobre assuntos 

gerais referente ao Rotary.  No turno das comissões de serviços. A companheira Neia 

apresentou um orçamento do Tietê Resort em Araçatuba para a nossa confraternização 

no dia 30 de Novembro. O valor ficou R$239,00 por pessoa em apartamento duplo e 

crianças até 12 anos não pagam e com os seguintes serviços inclusos: Café da Manhã , 

almoço e jantar. Em seguida o companheiro Sarkis disse que o Fabiano visualizou uma 

promoção no Hotel Urbano no valor de R$225,00 por casal e crianças até 12 anos não 

pagam e então ficou para  a próxima semana definirmos sobre essa confraternização. 

Pelo turno da palavra livre a Sandra esposa do companheiro Wagner comentou que os 

enfeites do evento Rotary Grill era somente para enfeitar o evento e não com o intuito 

dos convidados levarem para casa. Não houve o Momento Feliz . 

  Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis sugeriu referente ao subsidio do 

Projeto da Creche de retirarmos o dinheiro do caixa do clube e providenciarmos 

antecipadamente os equipamentos em prol à Creche e alguns companheiros acharam 

viável perguntar  para o Gedson Bersanete se tem algum impedimento em fazer isso 

antes de chegar o dinheiro do Distrito no caixa do clube . Prosseguiu o turno dizendo 

que ocorrerá no dia 03 de novembro um Seminário de Desenvolvimento do Quadro 

Associativo e será realizado na UNIESP e  como o Rotary Club Birigui XIX de Abril 

está encabeçando o evento, solicitou a ajuda dos companheiros para a organização que 

envolverá os três Rotary Clubes de Birigui. 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 

 
 
 
 
 
 
 


