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ATA DA 34ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da trigésima quarta reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- 

Ano Rotário 2013/2014 realizada aos dezesseis dias de abril de 2014 (16/04/2014), às 

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

Estiveram presentes 20 (vinte) pessoas, sendo dez companheiros: Fabiano Alves Lima, 

Fabio Gilberto Marquioli Siquinelli, Fernando O. Ferreira, Marcelo Yamane Tanaka, 

Marcos Antonio Benatte Fernandes, Ricardo Siquenelli Catarin,  Robson Augusto 

Cotarelli, Sarkis Nakad Jr., Sérgio Luiz Ferreira Lima e Wagner Dauberto Mastelaro. 

Os visitantes foram: Angelo Mastelaro, Sandra Aparecida de Melo, Ednei Pereira de 

Paula, Jaime Julieti, Carlos Eduardo, Jeff Wagner, Thimothy Wagner (Pai do Jeff), 

Ivana Nakad, Juliana Nakad e Cristiane Cotarelli.  A mesa principal foi formada por 

Sarkis Nakad Jr., presidente ; Marcelo Yamane Tanaka secretário e pelos Timothy Scott 

Wagner (pai Jeff) e Jeff (Intercambiario). 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: “É 

possível descobrir mais de uma pessoa em uma hora de brincadeira do que um ano de 

conversa” Platão. Pelo  turno da Secretaria o companheiro Marcelo Yamane 

comunicou a recuperação dos companheiros Sarkis e Robson no RC XIX de Abril no 

dia 15 de abril de 2014. Em seguida comunicou o recebimento do e-mail do Distrito 

informando o resultado da eleição  para Governador do ano rotário 2016/2017 e o 

vencedor com maior numero de votos foi o companheiro Hermes de Araujo Rodrigues 

com 39 votos.  Não houve o turno da Tesouraria. Pelo turno do companheirismo o 

companheiro Wagner informou as datas comemorativas do período de 16 a 23 de abril, 

que são as seguintes:  17/04 = Thimothy Wagner (pai do Jeff), 18/04= Aniversário 

companheiro Marcos; 18/04 = Dia Nacional do livro infantil; 19/04 = Dia do Índio; 

20/04 = Domingo de Páscoa,  21/04 = Tiradentes,  22/04 = Descobrimento do Brasil.  

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



de serviços o intercambiario Jeff explanou sobre a cultura dos Estados Unidos 

especificamente a cidade onde mora e também disse que está adorando esse intercambio 

pelo Rotary. Finalizando complementou dizendo que pretende voltar ao Brasil se surgir 

alguma oportunidade de trabalho quando se formar na Faculdade nos Estados Unidos. 

Não houve o turno da palavra livre. Não houve o  Momento Feliz . Pelo turno da 

presidência o companheiro Sarkis comentou sobre a visita dos companheiros do clube 

à Creche para conhecer a entidade e também visualizar as instalações dos aparelhos de 

ar-condicionado, tatames, maquina de lavar roupa e a pintura das salas. Finalizando 

lembrou os companheiros que participaram do churrasco na casa do companheiro 

Fernando de acertarem o mais breve possível. O companheiro Sarkis agradeceu a 

presença de todos os companheiros e visitantes 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  
  
 
 
 
 
 
 
 


