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ATA DA 23ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da vigésima terceira reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- 

Ano Rotário 2013/2014 realizada aos vinte e dois dias de Janeiro de 2014 (22/01/2014), 

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

Estiveram presentes 12 (doze ) pessoas, sendo oito companheiros: Fabiano Alves Lima, 

Fernando O. Ferreira, Jaime Julieti, José Carlos Barbeiro, Marcelo Yamane Tanaka, 

Marcos Antonio Benatte Fernandes, Sarkis Nakad Jr, Ricardo Catarin e Wagner 

Mastelaro. Os visitantes foram: Tim Ussui (RC Araçatuba Alvorada), José Carlos 

Salgado (RC Birigui XIX de Abril), Gilmar Cavaca (RC Birigui XIX de Abril) e 

Ângelo Mastelaro (filho Wagner Mastelaro). A mesa diretora foi formada por Sarkis 

Nakad Junior, Presidente; Marcelo Yamane Tanaka, Secretário e José Carlos Salgado. 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 José Carlos disse a seguinte frase 

“As vezes, quando passamos por momento difíceis nos perguntamos onde está Deus, 

mas lembre-se, é durante a prova que o professor fica em silencio” autor desconhecido. 

Pelo turno da Secretaria  o companheiro Marcelo informou que o novo lema rotário 

2014-2015 é “Faça o Rotary Brilhar”. Em seguida comunicou a recuperação dos 

companheiros Sarkis e Marcos na reunião do dia 21 de Janeiro no Rotary Club Birigui 

XIX de Abril e finalizando disse que enviará para o Ricardo o boleto da Percapita do RI 

para pagamento nesse mês de Janeiro. Pelo  turno da Tesouraria o companheiro 

Ricardo disse que a partir desse mês de Janeiro o valor da mensalidade será de R$90,00 

e nesse mês de Janeiro entregará o dinheiro  ao VCC do resultado referente ao Rotary 

Grill do ano de 2013. Pelo turno do companheirismo o companheiro José Carlos  

mencionou as seguintes datas comemorativas da semana:  Dia 24/01- Dia Nacional do 

Aposentado; Dia 25/01 –Dia do Carteiro. Não houve o turno da Informação ou 

Instrução Rotária.  No turno das comissões de serviços o companheiro Wagner e 



Marcos comentaram sobre o conteúdo da reunião que participaram no Rotary Club 

Birigui junto com o companheiro Sarkis. Disseram que o companheiro Gedson sugeriu 

de elaborarmos um projeto de subsidio Global reunindo os três Rotary Clubs de Birigui. 

Comentou que o Gedson vai sistematizar os projetos e que cada clube apresente o seu 

projeto para avaliação. O companheiro Wagner acha interessante elaborarmos um 

projeto em prol ao complexo da APAC localizado no bairro Quemil no qual a sociedade 

esteja envolvida e o prazo para entrega do projeto é até o dia 24 de Fevereiro. O 

companheiro Marcos complementou dizendo que a área de enfoque tem que ser 

objetiva, o preenchimento do projeto tem que seguir os requisitos que o RI solicita caso 

contrario o projeto pode ser negado e focarmos em um projeto sustentável. Em seguida 

o companheiro Sarkis disse que o pessoal da Creche entregará uma lista das empresas 

que os ajudaram na reforma do projeto que elaboramos com a verba do Distrito 4470. 

No turno da palavra livre o companheiro Sarkis colocou em votação aos sócios 

presentes o cargo de Governador do Distrito 4470 no ano rotário 2015/2016 e a maioria 

presente votou no Wlademir Marangoni Filho do Rotary Club de Penápolis. Finalizando 

o turno o companheiro Tim sugeriu aos sócios em comemorar o aniversário do clube na 

Costelaria do Bola Sete no dia 12 de fevereiro.  Não houve o Momento Feliz. 

  Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis disse que a Neuzinha do IPIS está 

precisando de uma máquina de lavar roupa e quem souber de uma pessoa com o intuito 

de doar uma máquina entrar em contato. Finalizando entregou as recuperações aos 

companheiros do Rotary Club Birigui XIX de Abril e 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 

 
 
 
 
 
 
 


