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ATA DA 2ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da segunda reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano 

Rotário 2013/2014 realizada aos vinte e quatro dias de Julho de 2013 (24/07/2013), às 

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

Estiveram presentes 17 (dezessete) pessoas, sendo dez companheiros: Fernando O. 

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

Antonio Benatte Fernandes, Mauro Célio Mora, Ricardo Siquinelli Catarin,  Robson 

Augusto Cotarelli, Sarkis Nakad Jr. E Vinicius Andreotti. Os visitantes foram 

Rosangela Cássia Polato (esposa companheiro Marcos); José Carlos Romão Junior 

(marido companheira Neia), Eliane Amantea (Esposa companheiro Jaime); Sandra 

Mora (esposa companheiro Mauro); Cristiane Nomerowsky Cottarelli (esposa 

companheiro Robson); Luciana Gomes Andreotti (esposa companheiro Vinicius); Ivana 

Gaeti Nakad (esposa companheiro Sarkis). A mesa diretora foi formada por Sarkis 

Nakad Junior, Presidente; Marcelo Yamane Tanaka, Secretário e pelo companheiro 

Ricardo Catarin. O companheiro Mauro 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  Mauro  saudou todos os presentes, anunciando em 

seguida a pauta da reunião do dia. Na  mensagem do dia o companheiro Marcos disse a 

seguinte frase “Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os 

livros só mudam as pessoas” Mario Quintana. Pelo turno da Secretaria  o 

companheiro Marcelo comunicou que o nosso intercambiário que foi para os Estados 

Unidos no ano passado o Mateus virá na semana que vem falar sobre a experiência dele 

de 1 ano nos Estados Unidos. Em seguida comunicou a Festa do Queijo e Vinho que 

será realizada no Rotary  Club de Mirandópolis, no dia 03/08/2013, na Sede do Club 

Nippo Brasileiro e os convites serao vendidos à R$75,00 e a pessoa que se interessar 

entrar em contato com o numero 189141-4688. Finalizando o turno disse que também 

ocorrerá outra Festa do Queijo e Vinho no Rotary Club de Guararapes no dia 

27/07/2013. No   turno da Tesouraria o companheiro Jaime disse que o saldo bancário 



do clube está no valor de R$8098,40 (oito mil e noventa e oito reais e quarenta 

centavos), possui alguns cheques para descontar e mensalidades para receber que resulta 

um total de R$10.446,78 (Dez mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e oito 

centavos) e hoje entregará ao companheiro Ricardo o balanço das contas do clube na 

sua gestão de Tesoureiro do ano rotário 2012/2013. Não houve o turno do 

companheirismo. Pelo turno da Informação ou Instrução Rotária o companheiro 

Robson comentou que em 2005 a Fundação Rotária iniciou um plano de longo prazo, 

chamado Visão Futuro e esse plano objetiva maximizar o impacto das contribuições dos 

rotarianos através do apoio a projetos de maior escopo que tenham resultados 

sustentáveis. Disse que a Fundação busca aumentar o grau de participação dos clubes e 

distritos para aumentar o número de associados e doadores. Complementou dizendo que 

a Fundação reconheceu que pode melhorar as operações de assistência aos clubes de 

distritos, de modo a se tornar mais eficaz nas seis áreas de enfoque do Rotary que são: 

Paz ; prevenção de tratamento de doenças; recurso hídricos e saneamento; saúde 

materno-infantil; Educação básica e alfabetização e desenvolvimento econômico e 

comunitário. Pelo turno das comissões de serviços o companheiro Marcos disse que 

alguns companheiros iniciaram alguns projetos e pararam no meio do caminho sem 

concretizar o projeto. Sugeriu criar comissões para que todos os companheiros 

participem de cada projeto e que pelo menos cada comissão tenha três companheiros em 

determinado projeto. Disse que elaborou um roteiro e gostaria que os companheiros 

sugerissem um projeto e esse roteiro está disponível no e-mail do clube na pasta projeto. 

Pelo turno da palavra livre o companheiro Sarkis disse que por enquanto vamos dar 

um tempo para escolher a entidade para colocarmos no outdoor com o intuito de 

conseguir doações da população em prol a entidade inserida no outdoor. Em seguida o 

companheiro Marcelo disse que já esta no ar o site do clube e inseriu algumas fotos 

,vídeos e informações rotárias e solicitou para que os companheiros enviem por e-mail 

artigos e noticias rotárias para inserir no site e complementou que o facebook do clube 

também está no ar e que será uma ferramenta importante para divulgar a imagem do 

Rotary. Contribuirá também na  divulgacao dos projetos e eventos do nosso clube e 

também divulgar o nosso site para que as pessoas visitem o site e conheçam mais sobre 

o Rotary. Continuando o companheiro Fernando comentou que ele e os companheiros 

Marcelo e Sarkis estiveram antes da reunião em uma apresentação de uma banda 

denominado Tribos em que os integrantes são pessoas humildes e aproveitam materiais 

recicláveis para transformar em instrumentos musicais e o companheiro Sarkis sugeriu 



de reunir os três Rotary Clubs da cidade para assistir essa banda. Finalizando o turno 

ficou combinado de realizarmos uma festa junina na casa do companheiro Sarkis no dia 

03 de agosto à partir das 18:00 horas e pediu para os companheiros comparecerem a 

caráter.Não houve o MOMENTO FELIZ.  

  Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis disse que foi  elaborado um jornal 

através de um companheiro de Araçatuba noticiando as posses dos Rotary Clubs da 

região situado no Distrito 4470 e entregará para cada companheiro. 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 

 
 
 
 
 
 
 


