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ATA DA 24ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da vigésima quarta reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- 

Ano Rotário 2013/2014 realizada aos vinte e nove dias de Janeiro de 2014 

(29/01/2014), às vinte horas e trinta minutos no Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua 

Saudades, 764. Estiveram presentes 13 (treze ) pessoas, sendo onze companheiros: 

Fabiano Alves Lima, Glaucineia Madeiro Ferreira, Jaime Julieti, Marcelo Yamane 

Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Mauro Célio Mora, Ricardo Siquinelli 

Catarin, Robson Augusto Cottarelli, Sarkis Nakad Jr, Vinicius Andreotti e Wagner 

Mastelaro. Os visitantes foram: Ivana Nakad (esposa companheiro Sarkis) e Sandra 

Mastelaro ( esposa companheiro Wagner). A mesa diretora foi formada por Sarkis 

Nakad Junior, Presidente; Marcelo Yamane Tanaka, Secretário e Vinicius Andreotti. Na  

mensagem do dia a companheira Neia disse a seguinte frase “Dê a quem você ama: 

Asas para voar, Raízes para voltar, e motivos para ficar” Dalai Lama. Não houve o 

turno da Secretaria. Não houve o  turno da Tesouraria. Pelo turno do 

companheirismo a companheira Neia   mencionou as seguintes datas comemorativas 

da semana:  Dia 30/01- Aniversário Eliane, esposa do companheiro Jaime; Dia 31/01 –

Dia Mundial do Mágico;  Dia 01/02 – Dia do Publicitário; Dia 02/02 – Dia do Agente 

Tributário Fiscal; Dia 04/02 – Aniversário do companheiro Marcelo Yamane Tanaka. 

Pelo turno da Informação ou Instrução Rotária o companheiro Robson comentou 

sobre o uso dos símbolos rotários e em seguida o Presidente Sarkis presenteou-o com 

um livro sobre gestão de sucesso comentando sobre os fatores fundamentais para o êxito 

da Presidência de um Rotary Club.  No turno das comissões de serviços os 

companheiros concordaram em elaborar um projeto de subsidio Global em prol a 

Creche Dona Francisca Capriste Scarço e teremos que entregar ao Gedson até o dia 24 

de fevereiro para avaliação. Em seguida o companheiro Sarkis disse que esteve com o 

Gilmar do RC Birigui XIX de Abril e a primeira dama de Birigui Marilene e 

comentaram sobre um projeto do bairro Portal da Pérola II que visa aumentar a 

segurança desse bairro devido ao tráfico que ocorre naquele local. O companheiro 

Marcos disse quem faltam 8 relatórios referente às visitas nas entidades para os 



companheiros entregarem e posteriormente inserirmos no site do clube. No turno da 

palavra livre o companheiro Vinicius comentou aos presentes que devemos iniciar  a 

declararão de imposto de renda do clube porque a Receita Federal vai exigir a 

declaração e aumentar a fiscalização tributária a partir desse ano. Poderemos ser 

multados se formos pegos pela Receita.  O tesoureiro Ricardo deverá entregar 

mensalmente a contabilidade do clube ao escritório de contabilidade que prestará 

serviço ao clube. Complementou dizendo que a Receita Federal poderá solicitar não 

somente a declaração de 2014 como também dos anos anteriores e deixou claro que o 

clube fique à vontade para escolher o escritório de contabilidade como prestador de 

serviço ao clube. Vinicius disse que no caso optem pelo escritório Vanguarda o preço de 

custo ficaria em torno de R$350 à R$400 sem nenhum lucro ao escritório Vanguarda. 

Continuando o companheiro Marcelo disse que no dia 12 de fevereiro que cairá numa 

Quarta-feira comemoraremos o aniversário do clube que completará 13 anos no dia 14 

de fevereiro. O companheiro Tim convidou todos do clube e seus cônjuges para 

comemorar na Costelaria do Bola Sete e fez questão do comparecimento de todos. 

Sobre o valor das despesas da confraternização do final de ano ficou R$32,00 por 

cabeça rateando entre todos os presentes, tirando desse rateio o companheiro Wagner 

que cedeu a casa e o Sérgio que ficou na churrasqueira.  Não houve o Momento Feliz. 

  Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis disse que o Waldemir amigo do ex-

companheiro Sérgio continuará visitando nosso clube e pode tornar sócio do clube em 

breve. 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 

 
 
 
 
 
 
 


