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ATA DA 21ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da vigeisma primeira reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- 

Ano Rotário 2013/2014 realizada aos oito dias de Janeiro de 2014 (08/01/2014), às 

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

Estiveram presentes 13 (treze ) pessoas, sendo nove companheiros: Fernando Ferreira,  

José Carlos Barbeiro, Jaime Julieti, Marcelo Yamane Tanaka, Mauro Célio Mora, 

Ricardo Siquinelli Catarin, Robson Augusto Cotarelli, Sarkis Nakad Jr. e Wagner 

Mastelaro. Os visitantes foram: Célia Moimas (visitante), Sandra Melo Mastelaro 

(esposa companheiro Wagner), Yoshio Saita (visitante) e Mariana Saíta (visitante). A 

mesa diretora foi formada por Sarkis Nakad Junior, Presidente; Marcelo Yamane 

Tanaka, Secretário e pela Yoshi Saita. 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 a 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 

José Carlos disse a seguinte frase “Se você planeja para um ano, plante arroz. Se você 

planeja para dez anos, plante árvores. Se você planeja para sempre, eduque pessoas” 

Provérbio Chinês. Pelo turno da Secretaria  o companheiro Marcelo informou que 

atualizou o site do clube inserindo a galeria com as fotos dos ex-presidentes do clube. 

Em seguida comunicou a entrega da Revista Brasil Rotário e enfatizou que na página 44 

saiu a foto do Presidente Sarkis entregando o dinheiro do evento Rotary Grill do ano de 

2013 para o VCC e finalizando entregou a Carta Mensal do Governador do mês de 

Dezembro aos companheiros presentes. Não houve o  turno da Tesouraria. Pelo turno 

do companheirismo o companheiro José Carlos  mencionou as seguintes datas 

comemorativas da semana:  Dia 01/01 – Confraternização Universal; Dia 06/01 –Dia de 

Reis; Dia 07/01 – Dia da Liberdade de Cultos; Dia 08/01 -  Dia do Fotografo ; Dia 

09/01 – Dia do Astronauta e Dia 15/01- Dia do Compositor. Pelo turno da Informação 

ou Instrução Rotária o companheiro Robson comentou  uma frase do  Governador 

Sírio dos Santos enfatizando a solidariedade das pessoas em prol ao próximo.  No turno 



das comissões de serviços discutimos sobre o Projeto Distrital em prol a creche e ficou 

estabelecido que compraremos as tintas e doaremos à creche. Com o subsidio que 

recebemos do Distrito teremos que tirar do caixa do clube o valor aproximado de 

RS3800,00 (três mil e oitocentos reais) já incluso a mão de obra da instalação dos 3 

aparelhos de ar-condicionado e a compra das tintas. O companheiros Sarkis fará a 

doação de um ar-condicionado de 18.000 btus e comprará com o subsidio 2 aparelhos 

de ar-condicionado de 24.000 btus. Já está acertado a mão de obra da instalação dos 

aparelhos de ar-condicionado  no valor de R$880,00 e a maquina de lavar roupa será 

doada à creche por uma pessoa da comunidade. Em seguida o companheiro Marcelo fez 

a cotação das tintas  nas lojas de Birigui e Araçatuba e o mais em conta foi em uma loja 

de tintas em Araçatuba e ficou definido na reunião de fechamos esse orçamento e 

solicitar para levar à creche. Sobre os tatames providenciará na Quinta-feira os tatames 

coloridos para a Creche e a empresa de São Paulo entregará até a  filial da 

transportadora Rodocerto em São Paulo e a transportadora não cobrará o frete dos 

tatames de São Paulo à Birigui. Sobre o cronograma primeiramente começaremos com a 

pintura da Creche e a mão de obra da pintura a diretoria da Creche ficará responsável 

em providenciar e em seguida iniciaremos a instalação dos aparelhos de ar-

condicionado.  No turno da palavra livre o companheiro Sarkis sugeriu de 

agendarmos com o Arlei o nosso evento do Rotary Grill nesse ano para não ficarmos 

sem uma data no mês de Outubro e o companheiro Ricardo sugeriu de realizarmos o 

evento em um outro lugar que comporte mais pessoas e ficou de analisarmos se 

mudaremos de local ou permaneceremos no Taquari para em seguida definirmos a data 

com o Arlei.  No Momento Feliz o companheiro Sarkis doou à Fundação Rotária por 

estar feliz pelo motivo de ter saído a foto do clube na Revista Brasil Rotário referente a 

doação do dinheiro ao VCC resultado do evento Rotary Grill do ano de 2013. 

  Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis informou aos presentes na reunião 

que a  Shelter Box que o clube doou no dia 27 de junho de 2011 está  sendo usado   na 

Colômbia por pessoas que sofreram com a inundação que ocorreu naquele país. 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 

 
 
 
 
 
 
 


