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ATA DA 4ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da quarta reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano Rotário 

2013/2014 realizada aos sete dias de Agosto de 2013 (07/08/2013), às vinte horas e 

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

presentes 15 (quinze) pessoas, sendo nove companheiros: Glaucinéia Madeiro Ferreira, 

José Carlos Barbeiro, 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); Altamirando Peres (Policia Mirim); Edivaldo Batista (Policia Mirim); 

Rosangela Cássia Polato (esposa companheiro Marcos); Cristiane Nomerowsky 

Cottarelli (esposa companheiro Robosn) e Sandra Aparecida Melo (esposa companheiro 

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

Yamane Tanaka, Secretário e pelo Edivaldo Batista (Policia Mirim). O companheiro 

Vinicius 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  Vinicius  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 

“ Cada sonho que você deixa para trás, é um pedaço do seu futuro que deixa de existir” 

Steve Jobs. Pelo turno da Secretaria  o companheiro Marcelo disse que a freqüência 

do clube no mês de julho foi de 97%. Em seguida comentou que  recebeu a revista 

Brasil Rotário e após a reunião entregara aos companheiros e o tema principal da revista 

é sobre o intercambio do Rotary e complementou dizendo que o Rotary no Brasil é 

responsável pelo envio de mais de 800 jovens intercambistas ao exterior por ano, o que 

representa 10% do total do programa e enfatizou que o intercambio muda a vida e a 

visão de mundo dos jovens que participam desse projeto do Rotary. No   turno da 

Tesouraria o companheiro Ricardo disse que o companheiro Marcelo pagou a 

Carvoaria Sogra que forneceu bebidas e cadeiras para a Festiva de transmissão de posse 

dos Presidentes. Disse que está aberto a recebimentos das mensalidades dos 



companheiros e que falta regularizar a titularidade dos cheques do clube em nome do 

Presidente e Tesoureiro do clube. Pelo turno do companheirismo o companheiro José 

Carlos disse que no dia 10 o companheiro Mauro faz aniversário. Dia 11 – Dia dos 

Advogados; Dia 12 – Dia dos Pais; Dia 13- Dia do Economista e Dia 14- Dia do 

Cardiologista. . Pelo turno da Informação ou Instrução Rotária o companheiro 

Robson comentou sobre informações relevantes no âmbito rotário. No turno das 

comissões de serviços o convidado Edvaldo Batista da Policia Mirim falou sobre as 

necessidades da Policia Mirim na reunião e ficou definido que colocaremos no próximo 

outdoor as necessidades dessas entidade e criaremos um layout que demonstre interesse 

às pessoas que olharem. E através do outdoor conseguir doações tanto em dinheiro 

quanto em material de construção.  Pelo turno da palavra livre o companheiro Robson 

disse que no dia 10 de agosto no próximo Sábado irá pegar o  nosso intercambiário dos 

Estado Unidos no aeroporto de São José do Rio Preto e o companheiro Wagner e o 

companheiro Marcelo o acompanharão. A primeira casa em que o Jeffrey Michael 

ficará hospedado será na casa do companheiro Wagner. Em seguida o companheiro 

Vinicius disse que a Receita Federal a partir do ano que vem pegará mais firme na 

fiscalização da contabilidade de empresas e Organizações sem fins lucrativos que 

tenham CNPJ e verificará a necessidade de regularizarmos os nossos documentos de 

acordo com a exigência da Receita Federal.  Finalizando o companheiro Marcelo disse 

para os companheiros curtirem a página do clube no facebook para liberar algumas 

ferramentas do facebook e disse que a divulgação do nosso clube através do face vai ser 

essencial para as pessoas visitarem o nosso site e conseqüentemente se interessarem em 

conhecer mais as ações do nosso clube e do Rotary em geral. No  MOMENTO FELIZ o 

companheiro Sarkis fez uma doação à Fundação Rotária por estar feliz pelo clube em ter 

ganho dois microfones sem fio por uma pessoa que não gostaria de ser identificada pela 

doação feita para o  clube.  

  Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis disse que no dia 25 de agosto haverá 

um Seminário de Imagem Pública do Rotary das 8:00 às 12:00. Em seguida disse para 

os companheiros curtirem a pagina do clube no face e compartilhar as noticias e fotos 

que forem postadas. Perguntou para o companheiro Ricardo se ele recebeu as percapitas 

distrital e do RI e pediu para providenciar o pagamento delas. Comentou sobre o 

curricullum do intercambiário Mateus e se algum companheiro souber de um emprego 

na área de educação na língua inglesa comunicar o clube. Solicitou para os 

companheiros chegarem mais cedo às reuniões para começarmos pontualmente e 



finalizando disse que na próxima reunião às 19:30 haverá a reunião com as senhoras do 

VCC sobre o evento Rotary Grill. 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 

 
 
 
 
 
 
 


