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ATA DA 40ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da quadragésima reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano 

Rotário 2013/2014 realizada aos dez dias de junho de 2014 (10/06/2014), às vinte horas 

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

presentes 30 (trinta) pessoas, sendo dez companheiros: Fabiano Alves de Lima, Fabio 

Marquioli Siquinelli, Fernando O. Ferreira, Jaime Julieti, José Carlos Barbeiro, Marcelo 

Yamane Tanaka, Ricardo Siquinelli Catarin, Robson Augusto Cotarelli, Sarkis Nakad 

Jr. e Vinicius Andreotti. Os visitantes foram: Parentes da Ivana (esposa Sarkis) e 

esposas companheiros.  A mesa principal foi formada por  Sarkis Nakad Jr., presidente, 

Marcelo Yamane Tanaka, secretário e pelo Robson Augusto Cottarelli. O companheiro 

Fernando 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 Fernando saudou todos os presentes, anunciando em seguida a pauta da 

reunião do dia. A mensagem do dia foi conduzida pelo companheiro José Carlos “Três 

caminhos estão abertos para um homem que está entristecido: Aquele que está nos 

primeiros degraus da escada, lamenta. O que se encontra mais elevado, se cala. Mas 

aquele que está no degrau mais alto faz de sua tristeza uma cancão ”. (Rabino Menachen 

Mendel). Pelo turno da Secretaria o companheiro Marcelo disse que recebeu a Revista 

Brasil Rotária e a matéria de capa aborda a questão da Educação Infantil e sua 

importância para o crescimento do pais e para uma presença mais sólida no cenário 

mundial. Disse que alguns Rotary Clubs e Casas da Amizade já elaboram projetos 

importantes de incentivo nesse segmento, construindo novos espaço educacionais e 

apoiando instituições de ensino locais. Lembrando que a Educação Básica é uma das 

seis ênfases do Rotary e da Fundação Rotária. Em seguida disse que a Convenção do 

Rotary realizada em Sidney na Austrália foi um sucesso e participaram 18000 

participantes de 153 países. Na Convenção disseram que O maior comercial do Mundo, 

a campanha de imagem pública do Rotary para a erradicação da Pólio entrou no 

Guinness Book como a maior campanha de conscientização pública feita com fotos. 



Finalizando disse que durante a Convenção o primeiro-ministro australiano, Tony 

Abbott, anunciou que o governo encaminhará 100 milhões de dólares ao programa Pólio 

Plus.Não houve o turno da Tesouraria. Pelo turno do companheirismo o 

companheiro José Carlos citou as datas comemorativas no período de 10/06 à 18/06: 

Dia 10 = Dia da Língua Portuguesa , Dia 11  = Aniversário Sandra (esposa Wagner), 

Dia 12 = Dia dos Namorados , Dia 13 =Dia de Santo Antonio , Dia 14 = Aniversário 

Ricardo Catarin, Dia 14 = Dia do Solista, Dia 17= Dia do Funcionário Público 

aposentado, Dia 18= Dia da Imigração Japonesa . 

Não houve turno da Informação ou Instrução Rotária  . Pelo turno das comissões 

de serviços houve a entrega do presente ao companheiro Fabio Siquinelli pelo seu 

aniversário. Em seguida o companheiro Robson explicou o que é um Titulo Paul Harris 

e em seguida leu o currículo do homenageado Ivan Pereira Barboza pai de Ivana Nakad 

e finalizando o companheiro Sarkis entregou o pin do Titulo Paul Harris para seu sogro 

. Pelo turno da Palavra Livre o companheiro Robson convidou os companheiros para 

participarem na Festiva de Posse do Governador Sidnei no dia 28 de junho em 

Araçatuba. Em seguida disse que a festiva de posse dos Rotary Clubs de Birigui o 

Rotary Club Birigui Cidade Pérola ficará responsável pelo som, o cardápio da mesa e o 

valor do convite será R$35,00 sem direito a bebidas. Em seguida o companheiro 

Fabiano parabenizou o homenageado do dia. E finalizando a Suzel Gaeti esposa do Ivan 

Barboza agradeceu a bela homenagem que fizeram a ele. Não houve o Momento Feliz. 

Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis disse  aos visitantes presentes que os 

3 Rotary Clubs de Birigui doarão R$200.000,00 para equipar a APAE de Birigui em 

equipamentos fisioterápicos, fonoaudiologia e terapias ocupacionais.  Em seguida 

agradeceu a presença de todos os 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,  secretário, lavrei, nesta data, a presente ata que vai por 

mim e pelo presidente assinada. 

 
 
___________________________                    __________________________ 

Sarkis Nakad Jr.                        Marcelo Yamane Tanaka                      
Presidente                     Secretário  

 
 
 
 
 



 
 


