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ATA DA 38ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da trigésima oitava reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- 

Ano Rotário 2013/2014 realizada aos vinte e um dias de maio de 2014 (21/05/2014), às 

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

Estiveram presentes 14 (quatorze) pessoas, sendo oito companheiros: Fabiano Alves de 

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

Marcos Antonio Benatte Fernandes, Ricardo Siquinelli Catarin, Sarkis Nakad Jr. e 

Wagner Dauberto Mastelaro. Os visitantes foram: Josimeire Rodrigues Neves ,Josimara 

Bragança , Guiomar Bertequine, Angelo Mastelaro (filho do companheiro Wagner) ,Jeff 

Wagner (intercambiário) e Laércio Bispo da Silva (RC Birigui XIX de Abril) .  A mesa 

principal foi formada por  Sarkis Nakad Jr., presidente, Marcelo Yamane Tanaka, 

secretário e pelo Laércio Bispo da Silva. 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 à 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. A mensagem do dia foi 

conduzida pelo companheiro Fabiano: “Há pessoas tão pobres, tão pobres, que dinheiro 

é a única coisa que elas têm”. (extraído na Carta Mensal do Governador). Pelo turno da 

Secretaria o companheiro Marcelo comunicou que o Rotaract de Jales promoverá uma 

palestra sobre “Dependência Química” no dia 24 de maio de 2014 na Camara Municipal 

de Jales cujo  valor será de R$15,00 no dia do evento. Em seguida disse que o Rotary 

Club de Mirandópolis em parceria com o Lions Club promoverá a II Festa do Chopp 

(para casais) no dia 31 de maio de 2014 no Clube Atlético Mirandópolis a partir das 

21:30 h cujo  valor será de R$120,00 o Casal . Pelo turno da Tesouraria o 

companheiro Ricardo disse para os companheiros acertarem as mensalidades atrasadas e 

as confraternizações que foram realizadas para que na troca de gestão do Presidente e do 

Conselho Diretor a contabilidade do clube esteja em dia. Pelo turno do 

companheirismo o companheiro Marcos citou as datas comemorativas no período de 

21/05 a 27/05: Dia 21 = Dia Nacional da Língua, Dia 22  = Dia do Apicultor, Dia 23 = 



Dia da Juventude Constitucionalista, Dia 24 = Dia do Vestibulando, Dia 25 = Dia da 

Industria e Dia 27 = Dia do Profissional Liberal. 

Não houve o turno da Informação ou Instrução Rotária. Pelo turno das comissões 

de serviços houve a palestra da Josimeire Rodrigues Neves da escola Regina Valarinni 

explanando sobre a educação nas escolas públicas e parabenizou o projeto do Rotary 

Club Birigui Cidade Pérola de levar o conhecimento da cultura dos intercambiários aos 

alunos da escola. Não houve o turno da Palavra Livre . Não houve o Momento Feliz. 

Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis disse que o companheiro Marcelo 

solicitou aos companheiros de confirmarem a presença para assistir ao jogo do Brasil e 

comemorar o Dia dos Namorados na casa da mãe dele. Em seguida lembrou os 

companheiros que não haverá reunião na próxima Quarta-feira devido a Palestra 

motivacional  de Steven Dubner que será realizada no dia 28 de maio às 20 horas e 

pediu a presença dos companheiros. Finalizando o turno disse que o dinheiro do Projeto 

em prol a APAE de Birigui que reuniu os Três Rotary Birigui está confirmado e será 

doado o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para a compra de equipamentos.  

Em seguida agradeceu a presença de todos os 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,  secretário, lavrei, nesta data, a presente ata que vai por 

mim e pelo presidente assinada. 

 
 
___________________________                    __________________________ 

Sarkis Nakad Jr.                        Marcelo Yamane Tanaka                      
Presidente                     Secretário  

 
 
 
 
 
 
 


