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ATA DA 1ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da primeira reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano 

Rotário 2013/2014 realizada aos dezessete  dias de Julho de 2013 (17/07/2013), às vinte 

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

Estiveram presentes 15 (quinze ) pessoas, sendo onze companheiros: Fernando O. 

Ferreira, Jaime Julieti, José Carlos Barbeiro,  Marcelo Yamane Tanaka, Marcos Antonio 

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

Cotarelli, Sarkis Nakad Jr., Vinicius Andreotti e Wagner Dauberto Mastelaro. Os 

visitantes foram Rosangela Cássia Polato (esposa companheiro Marcos); Marita Rodella 

Amancio Pinhata  (Rotary Club Mirandópolis); Ângelo Melo Mastelaro (filho 

companheiro Wagner) e Sandra Aparecida Melo (esposa companheiro Wagner). A mesa 

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

Secretário e pelo companheiro Fernando O. Ferreira. 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 José Carlos disse a seguinte frase “O melhor Poeta é o Homem que nos 

entrega o pão de cada dia” Pablo Neruda. Pelo turno da Secretaria  o companheiro 

Marcelo comunicou o recebimento da Carta Mensal do Governador e após a reunião 

entregará a cada companheiro. Disse que na Carta Mensal há um artigo dizendo que 

Tim e Nilce Ussui doaram US$54 mil para a Fundação Rotária na gestão do 

Governador Osmar Francisco de Oliveira. No   turno da Tesouraria o companheiro 

Jaime disse que entregará ao companheiro Ricardo o balanço das contas do clube na sua 

gestão de Tesoureiro do ano rotário 2012/2013. Pelo turno do companheirismo o 

companheiro José Carlos mencionou as datas comemorativas da terceira semana de 

Julho e disse que o pai da companheira Néia faz aniversário no dia 23 de Julho. Pelo 

turno da Informação ou Instrução Rotária o companheiro Robson comentou sobre o 

porquê do ano rotário começar no dia primeiro de Julho. Disse que em grande parte se 



deve à Convenção Rotária e que o primeiro ano fiscal do Rotary começou no dia 

seguinte ao encerramento de sua primeira Convenção em 18 de agosto de 1910. Pelo 

turno das comissões de serviços  comentaram sobre implantar o Interact no clube e 

também discutiram sobre a burocracia do intercâmbio no Rotary. Em seguida o 

companheiro Marcelo disse que os 78 patrocinadores do Rotary Grill já estão 

confirmados e que agora os companheiros ofereçam somente o Patrocínio no valor de 

R$100,00 referente a logomarca no telão. O companheiro Ricardo sugeriu de pensarmos 

em uma outra maneira de arrecadar mais dinheiro no evento e ficou dos companheiros 

deliberar a sugestão dele nas próximas reuniões. Pelo turno da palavra livre o 

companheiro Ricardo comentou sobre o SPED Fiscal do clube e o companheiro Sarkis 

disse para o Vinicius providenciar  essa parte fiscal do clube. Em seguida comentaram 

em regularizar no cartório as atas do clube. O companheiro Wagner disse que 

poderíamos começar a planejar um projeto grande para o subsidio Global. Finalizando, 

Sarkis perguntou como está o andamento do Projeto da Creche e o secretário Marcelo 

disse que já foi protocolado e agora só esperar se aprova ou não o projeto. No 

MOMENTO FELIZ, tivemos as participações do companheiro Vinicius anunciando que 

virá mais um filho(a) na sua vida e está muito contente com o acontecimento.   

  Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis agradeceu a ajuda de todos os 

companheiros na Festiva de transmissão de Posse e disse que foi um sucesso devido a 

responsabilidade de cada companheiro na Festiva. Em seguida pediu ao companheiro 

Marcos para que fizesse a entrega da recuperação a companheira Marita Rodella 

Amancio do Rotary Club de Mirandópolis 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 

 
 
 
 
 
 
 


