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ATA DA 8ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da oitava reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano Rotário 

2013/2014 realizada aos oito dias de Setembro de 2013 (08/09/2013), às vinte horas e 

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

presentes 26 (vinte e seis ) pessoas, sendo treze companheiros: Fernando O. Ferreira, 

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

Marcos Antonio Benatte Fernandes, Mauro Célio Mora,   Ricardo Siquinelli Catarin, 

Robson Augusto Cotarelli, Sarkis Nakad Jr. ,Vinicius Andreotti , Wagner Mastelaro e 

Sérgio Luiz Ferreira Lima. Os visitantes foram: Francisco Rafael de Barros (RC Birigui 

XIX de Abril), Paulo Livramento (Presidente RC Birigui XIX de Abril), Fabiano Alves 

de Lima (visitante), Mario Augusto Fogolin (visitante), Gabriel Casasco (interactiano 

RC Penapolis), Sandra Regina, Ivana Gaeti Nakad (esposa companheiro Sarkis), 

Cristiane Nomerowsky (esposa companheiro Robson), Rosicler Buzato Lima (esposa 

companheiro Sergio), Ângelo Melo Mastelaro (filho companheiro Wagner), Jeff 

Wagner (intercambiário), Sandra Melo (esposa companheiro Wagner) e Joské Carlos 

Romão Junior ( marido companheira Néia). A mesa diretora foi formada por Sarkis 

Nakad Junior, Presidente; Marcelo Yamane Tanaka, Secretário e pelo Presidente do RC 

Birigui XIX de Abril Paulo Livramento. 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 “ O numero dos nossos inimigos varia na proporção 

do crescimento da nossa importância. Acontece o mesmo com o numero de amigos” 

Paul Valery. Pelo turno da Secretaria  o companheiro Marcelo  informou a realização 

do 10˚ aniversário Mano Veio Moto Clube de Birigui-SP que será realizado no dia 26 

de Outubro de 2013 a partir das 12:00 horas na Chácara Renascência e o valor da 

entrada é R$10,00 , os interessados entrar em contato com o conselho diretor do Rotary 

Club Cidade Pérola. Em seguida disse que a freqüência dos companheiros no mês de 



agosto foi de 83% contando as recuperações. Em seguida solicitou ao companheiro 

Ricardo para verificar semanalmente se o valor de R$4800,00 foi depositado na conta 

do clube para providenciarmos os aparelhos para a  Creche. Finalizando o turno disse 

que já atualizou no site do Rotary International a admissão do novo companheiro Sérgio 

no Quadro associativo do clube e complementou dizendo que enviou para os 

companheiros por e-mail os dados atualizados dos companheiros e se tiver algum erro 

avisar para retificar.  Pelo   turno da Tesouraria o companheiro Ricardo disse que 

acompanhará semanalmente a conta do clube para verificar o depósito do valor referente 

ao subsidio em prol à Creche e disse que está  aberto a recebimento das mensalidades. 

Pelo turno do companheirismo o companheiro José Carlos  mencionou as seguintes 

datas comemorativas da semana:  Dia 05/09 – Dia Oficial de Farmácia; Dia 06/09 – Dia 

do Alfaiate; Dia 07/09 – Dia da Independência do Brasil; Dia 04/09- Aniversário do 

companheiro Sérgio ; Dia 08/09 Aniversário da Avó do companheiro Catarin e dia 

09/09 Aniversário da mãe do companheiro Catarin. Pelo turno da Informação ou 

Instrução Rotária o companheiro Robson explanou sobre a Prova Quádrupla do 

Rotary.  No turno das comissões de serviços. O companheiro Jaime leu o curricullum 

do companheiro Sérgio e após a leitura empossou o companheiro Sérgio como novo 

integrante do Rotary Club Birigui Cidade Pérola. Em seguida o interactiano Gabriel 

Casasco do Rotary Club Penápolis falou sobre o Interact o qual faz parte e disse que foi 

fundado em Abril de 2013 e apresentou alguns projetos que realizaram beneficiando 

várias entidades da cidade e apos a explanação o companheiro Sarkis e o Presidente do 

Rotary Club Birigui XIX de Abril mostraram interesse em fundar um Interact em 

Birigui . Pelo turno da palavra livre a companheira Neia disse que enviou as datas 

disponíveis referente a proposta da nossa confraternização no Resort que havíamos 

combinado e enfatizou para definirmos brevemente a data porque ela não consegue 

segurar o bloqueio dessas datas por muito tempo. Em seguida o Presidente do Rotary 

Club Birigui XIX de Abril Paulo Livramento parabenizou a Posse do companheiro 

Sérgio e disse que vai fazer uma viagem para Foz do Iguaçu e o companheiro Tim 

receberá um comenda referente as doações que fez à Fundação Rotária. Não houve o 

Momento Feliz . 

  Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis disse que as cartelas do bingo que 

concorre a uma moto já estão disponíveis para à venda no valor R$10,00. Em seguida 

disse que ocorrerá uma exposição de carros antigos nesse próximo feriado na Praça do 

Povo e finalizou dizendo que levou o intercambiário Jeff na Igreja Metodista no 



domingo passado e foi muito agradável passar o fim de semana com ele e sugeriu para 

os companheiros convidarem o Jeff se puderem para passear para que conheça mais a 

nossa região. 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 

 
 
 
 
 
 
 


