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ATA DA 18ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da décima oitava reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano 

Rotário 2013/2014 realizada aos vinte  dias de Novembro de 2013 (20/11/2013), às 

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

Estiveram presentes 16 (dezesseis ) pessoas, sendo doze companheiros: Fabiano Alves 

Lima, Glaucinéia Madeiro Fereira, Marcelo Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte 

Fernandes, Mauro Célio Mora, Ricardo Catarin, Robson Augusto Cotarelli, Sarkis 

Nakad Jr., Vinicius Andreotti e Wagner Mastelaro. Os visitantes foram: José Carlos 

Romão (marido companheira Neia), Ivana Nakad (esposa companheiro Sarkis Nakad), 

Sandra Melo Mastelaro (esposa companheiro Wagner) e Jeff Wagner (intercambiário). 

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

Tanaka, Secretário e pelo companheiro Robson Augusto Cottarelli. 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 “Viva como se 

fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse viver para sempre.” Gandhi. Pelo turno 

da Secretaria  o companheiro Marcelo informou uma nota de falecimento da mãe do 

companheiro Dirceu Leite de Carvalho do Rotary Club de Araçatuba Noroeste. Em 

seguida disse que recebeu a Revista Brasil Rotário e no final da reunião entregará para 

cada companheiro. No  turno da Tesouraria o companheiro Ricardo disse que o 

dinheiro do subsidio distrital ainda não foi depositado na conta e teremos que combinar 

a forma de pagamento ao VCC do lucro do evento Rotary Grill . Pelo turno do 

companheirismo o companheiro José Carlos  mencionou as seguintes datas 

comemorativas da semana:  Dia 20/11 – Dia Nacional da Consciência Negra; Dia 21/11 

– Dia da Homeopatia; Dia 22/11 – Dia do músico; Dia 25/11 -  Dia Nacional do Doador 

de Sangue ; Dia 27/11 – Dia do Técnico da Segurança do Trabalho. Pelo turno da 

Informação ou Instrução Rotária o companheiro Robson leu uma carta de uma 



criança  de nove anos de idade que é filha de uma amiga sua pedindo para o Dia do 

Natal que não tenha mais crianças e adultos nas ruas sem família e o companheiro 

Robson achou bonito porque achou que a criança fosse pedir um brinquedo de Natal.  

No turno das comissões de serviços realizamos uma videoconferência com o Pedro 

filho do companheiro Wagner que está no México como intercambiário pelo Rotary e 

falou sobre sua experiência que está vivenciando no intercambio. Em seguida 

discutimos sobre o Projeto Distrital em prol à Creche e o companheiro Sarkis disse que 

passou na Realmaq situado no Silvares e o funcionário foi à creche avaliar o espaço  e 

disse que precisaria de 2 aparelhos de ar-condicionado de 24000 btus e o Sarkis disse 

que doará um ar-condicionado usado de 18.000 btus. A mão de obra para a instalação 

do ar ficará em torno de R$200,00 por aparelho e disse que a Realmaq doará uma 

máquina de lavar roupa usada para a Creche. Referente a máquina de lavar roupa que 

está com problema na creche o rapaz disse que não compensa consertar. O Sarkis disse 

que entrou em contato com uma empresa em Araçatuba e orçaram R$2000,00 (Dois mil 

reais) cada ar-condicionado Quente/Frio de 24000 btus. Ficou definido que o clube 

comprará dois aparelhos de ar condicionado de 24000 btus ao invés de dois aparelhos 

de 12000 btus ; compraremos os tatames ; não precisará comprar a maquina de lavar 

roupa devido a doação da máquina de lavar roupa usada pela Realmaq e mais um ar 

condicionado de 18000 btus usado doado pelo companheiro Sarkis. Finalizando o turno 

o companheiro Marcos elaborou um questionário para avaliarmos as necessidades das 

entidades que visitaremos e ficou definido as  comissões para visitar as seguintes 

entidades: APAE ( Fabiano e Robson); Casa do Caminho Ave Cristo ( Sarkis, Wagner); 

Bombeiro Mirim ( Néia e Mauro); IPIS ( Wagner, Sarkis); ADJ( Jaime e José Carlos); 

Pró Criança (Vinicius, Robson) e Clube de Mães ( Marcos). Pelo turno da palavra 

livre o intercambiário Jeff leu uma carta que sua mãe escreveu agradecendo ao clube 

pelo excelente tratamento que seu filho está recebendo.  No Momento Feliz o 

companheiro Sarkis e Vinicius doaram à Fundação Rotária e o motivo foi a 

confraternização realizada no último fim de semana com os companheiros do clube e a 

casa que o companheiro Vinicius adquiriu em Birigui. 

  Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis  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 

 
 
 
 
 
 
 


