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ATA DA 5ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da quinta reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano Rotário 

2013/2014 realizada aos quatorze dias de Agosto de 2013 (14/08/2013), às vinte horas e 

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

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

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

Antonio Benatte Fernandes, Ricardo Siquinelli Catarin,  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); Cristiane Nomerowsky Cottarelli (esposa companheiro Robson) ; Fabiano 

Alves de Lima (visitante), Francisco Rafael de Barros (Governador Assistente); Sandra 

Aparecida de Melo (esposa companheiro Wagner); Jeff Wagner (intercambiário); João 

Correa de Souza (RC XIX de Abril); Rozilani dos Santos Souza (RC Birigui XIX de 

Abril); José Carlos Romão (marido companheira Neia); Luciana Andreotti (esposa 

companheiro Vinicius); Ivana Nakad (esposa companheiro Sarkis); Tim Ussui e Nilce 

Ussui; Reiko Yamane Tanaka (mãe companheiro Marcelo) e Melaine Gibran ( RC 

Birigui). A mesa diretora foi formada por Sarkis Nakad Junior, Presidente; Marcelo 

Yamane Tanaka, Secretário e pelo Governador Assistente Francisco Rafael de Barros. 

O companheiro Fernando 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  Fernando  saudou todos os presentes, anunciando em seguida a pauta da 

reunião do dia. Na  mensagem do dia o companheiro Marcos  disse a seguinte frase “ 

Se eu quero ser um  herói para meu filho? Quero ser uma pessoa real. Já é bem difícil” 

Robert Downey Jr ( Ator de O home de ferro). Pelo turno da Secretaria  o 

companheiro Marcelo comunicou que o Rotary Club de Bilac convidou o clube para 

participar da visita oficial do Governador do Distrito 4470 José Lofti Correa que será 

realizada no dia 19/08/2013 na sede do Rotary Club de Bilac às 20:00 horas e quem se 

interessar entrar em contato antecipadamente confirmando presença. Em seguida disse 



que o Rotary Club de Valparaíso informou que no dia 16/08/2013  a reunião será 

realizada no Centro de Eventos Massao Sanomya na Rua Padre Mauro Eduardo, 98 às 

20:00 horas. Continuando o turno disse que parabeniza o clube por mais uma conquista 

à Creche Dona Francisca Capriste Scarço através do nosso projeto do Subsidio Distrital 

e vamos beneficiá-los com 39m2 de Tatame de 1,5 cm de espessura; 3 aparelhos de ar 

condicionado Split 12.000 Btus e 1 Lavadora de Roupa 11 Kg. E finalizando comunicou 

a ausência do companheiro José Carlos e  agradeceu o companheiro pela 

responsabilidade de entregar a mensagem do dia e oas datas comemorativas para outro 

companheiro transmitir na reunião.  No   turno da Tesouraria o companheiro Ricardo 

disse que pagou o boleto da Percapita do RI e já está providenciando a alteração da 

titularidade dos cheques do clube no nome do atual Presidente e Tesoureiro . Pelo turno 

do companheirismo o companheiro Wagner  mencionou as seguintes datas 

comemorativas da semana:  Dia 14/08 – Dia do Cardiologista; Dia 15/08 – Dia da 

Informática; Dia 16/08 - Dia do Filósofo e Dia 19/08- Dia da Fotografia. Pelo turno da 

Informação ou Instrução Rotária o companheiro Robson comentou sobre a Educação 

Rotária para a concretização do objetivo rotário e disse que o rotariano tem que 

conhecer mais a filosofia do Rotary e participar mais dos eventos rotários . E o Manual 

de Procedimento é essencial para os Lideres do Rotary e é atualizado a cada 3 anos e 

indispensável à todos os rotarianos. E finalizou dizendo que todos os Rotary Clubs 

recebem um manual em cada gestão.  No turno das comissões de serviços houve a 

apresentação do intercambiário Jeff Wagner e o intercambiário se apresentou falando 

em português sobre a sua família, a sua idade e agradeceu o Rotary Club Cidade Pérola 

pela oportunidade em conhecer uma nova cultura.  Pelo turno da palavra livre o 

companheiro Rafael do RC XIX de Abril apresentou os dois novos companheiros que 

foram empossados em seu clube e os trouxe para conhecer o clube. Como Governador 

Assistente disse que o nosso Governador vai estar presente no Rotary Club de Bilac no 

dia 19 de agosto e pediu para os companheiros prestigiarem a visita do Governador em 

Bilac e finalizando disse que no dia 25 de Agosto haverá um Seminário do 

Desenvolvimento da Imagem Pública do Rotary. Em seguida o companheiro Wagner  

prestou uma homenagem ao Dia dos Pais e leu uma mensagem que sua filha escreveu 

no Dia dos Pais à ele. Disse que vai entregar o relatório escolar do intercambiário para a 

COEB e isso será importante para controlar e avaliar o desempenho e disciplina dele na 

escola e comentou  que tirou algumas dúvidas com o Marcos Pompeu em relação ao 

seguro saúde do intercambiário e disse para o clube que é importantíssimo sempre 



acompanharmos se o intercambiário tanto o qual mandarmos para outro pais quanto os 

que chegam verificarmos se está em ordem o seguro saúde do intercambiário. O 

companheiro Marcelo apresentou o visitante Fabiano Alves de Lima e disse que veio 

para conhecer o clube e a filosofia do Rotary e está convidado à participar nas próximas 

reuniões. Em seguida fez uma observação  sobre a arrecadação em dinheiro dos 

Distritos à Fundação Rotária e o nosso Distrito ficou na quinta colocação no ranking 

dos Distritos que mais arrecadaram e agradeceu o companheiro Tim e Dona Nilce pela 

doação que fizeram de US$54.000,00 à Fundação Rotária no final da gestão do 

Governador Shiko e foi por isso que nosso Distrito ficou bem posicionado no ranking 

de doação à Fundação Rotária e finalizando fez uma observação que o companheiro 

Tim é o quinto colocado no Brasil de  maior rotariano que doou à Fundação Rotária e 

parabenizou pelo belo gesto desse casal. A companheira Néia disse que o companheiro 

Sarkis sugeriu um possibilidade de realizarmos uma confraternização dos companheiros  

do clube com seus familiares em um Hotel Fazenda em Pirapozinho próximo a 

Presidente Prudente e apresentou uma proposta do pacote da viagem e ficou em 

principio estabelecido para o dia 26 de outubro e a data pode ser alterada. O pacote 

inclui ônibus ida e volta ; água e refrigerante; hospedagem com café da manhã, almoço, 

jantar e bebidas inclusas durante as refeições. O preço por pessoa em apto duplo fica no 

valor de 8X R$29,75;  Preço por pessoa em apto triplo 8XR$26,50 + ônibus por pessoa 

R$50,00. Crianças pagam apenas o ônibus. Finalizando o turno o companheiro Tim 

disse que está feliz em retornar ao clube e pediu desculpas por estar ausente nas 

reuniões. 

  Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis parabenizou o Marcelo , Wagner e 

Marcos sobre  a aprovação do projeto do Subsidio Distrital em prol a Creche. Sobre a 

Policia Mirim comentou que a situação dessa entidade é delicada e tem um pessoal que 

está interessado em administrar a Policia Mirim e substituir a atual administração e 

depois que resolverem essa parte administrativa entraremos em contato sobre o projeto 

do outdoor . Agradeceu o Robson, Wagner e Marcelo que foram buscar o 

intercambiário Jeff no Sábado passado no aeroporto em  São José do Rio Preto. 

Agradeceu o Tim e Dona Nilce pela presença na reunião e ficou confirmado a admissão 

do Sérgio marido do Rosicler como sócio do clube. 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 

 
 
 
 
 
 
 


