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ATA DA 32ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da trigésima segunda reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- 

Ano Rotário 2013/2014 realizada ao dois dias de Abril de 2014 (02/04/2014), às vinte 

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

Estiveram presentes 18 (dezoito) pessoas, sendo dez companheiros: Fabiano Alves 

Lima,   Fernando O. Ferreira, Glaucinéia Ferreira, Marcelo Yamane Tanaka, Marcos 

Antonio Benatte Fernandes, Mauro Celio Mora, Ricardo Siquinelli Catarin, Robson 

Augusto Cottarelli,  Sarkis Nakad Jr. e Wagner Dauberto Mastelaro. Os visitantes 

foram:  Jaime Julieti , Ivana Nakad (esposa companheiro Sarkis), Cristiane Nomerowky 

Cottarelli ( esposa companheiro Robson), Ângelo Melo Mastelaro ( filho companheiro 

Wagner), Letícia Souza (esposa companheiro Fernando), Tiago Ferreira (filho 

companheiro Fernando), João Pedro Ferracini e José Carlos Romão (marido 

companheira Neia). A mesa diretora foi formada por Sarkis Nakad Junior, Presidente; 

Marcelo Yamane Tanaka, Secretário e  Marco Antonio Benatte. 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 “ Seja cortes com todos, sociável com 

muitos, íntimo de poucos, amigo de um e inimigo de nenhum” Benjamin Franklin. Não 

houve o turno da Secretaria . Não houve o  turno da Tesouraria. Pelo turno do 

companheirismo o companheiro Fabiano  mencionou as seguintes datas 

comemorativas da semana:  Dia 02/04 – Dia do Propagandista, Dia 04/04 – Dia 

Nacional do Parkinsoniano, 07/04 – Dia Mundial da Saúde. No  turno da Informação 

ou Instrução Rotária o companheiro Robson  comentou sobre o titulo Arch C. Klumph 

e quem foi essa pessoa. Finalizando o turno disse que o companheiro Tim recebeu o 

titulo Arch C. Klumph por ter contribuído à Fundação Rotária U$250 e complementou  

dizendo que o nome do Tim está gravado na sede mundial do RI nos Estados Unidos. 

No turno das comissões de serviços o companheiro Marcos falou sobre o projeto das 



visitas das entidades e o outdoor. Ficou definido a arte que o companheiro Marcelo 

elaborou para inserir no outdoor e a lista das entidades também foi aprovada e será 

inserida no site para as pessoas que acessarem o site conhecerem as entidades que estão 

necessitando de ajuda. Em seguida o companheiro Sarkis disse que a parte elétrica do 

ar-condicionado da Creche vai ficar em torno de R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais) 

e será solucionado brevemente. Em seguida o companheiro Sarkis disse que esteve 

junto com o Fabiano, Jeff e outra intercambiária no dia 1 de Abril na escola Regina 

Valarini informando os alunos sobre o projeto de intercambio do Rotary e ficou 

definido que no dia 09 de Abril às 15:00 horas  voltarão à escola para verificarem a 

quantidade de alunos interessados no projeto. No turno da palavra livre o 

companheiro Robson disse que a documentação da próxima intercambiária já foi 

enviada para Guararapes e a vinda da intercambiária já está praticamente certa. Em 

seguida o companheiro Fernando disse todos estão convidados para o churrasco na casa 

dele e ficou definido que as bebidas será dividido entre os companheiros e a carne ele 

fornecerá. Em seguida o Wagner sugeriu de realizarmos uma confraternização em 

comemoração ao Aniversário do Pai do Jeff que estará no Brasil semana que vem. O dia 

da confraternização será no dia 17 de Abril véspera de Feriado na casa do Wagner. No  

Momento Feliz o companheiro Sarkis contribuiu à Fundação Rotária. Pelo turno da 

presidência o companheiro Sarkis disse que pretende chamar um palestrante em uma 

das reuniões. 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 

 
 
 
 
 
 
 


