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ATA DA 33ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da trigésima terceira reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- 

Ano Rotário 2013/2014 realizada aos nove dias de abril de 2014 (09/04/2014), às vinte 

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

Estiveram presentes 29 (vinte e nove) pessoas, sendo doze companheiros: Fabiano 

Alves Lima, Fernando O.Ferreira, Glaucinéia Madeiro Ferreira, José Carlos Barbeiro, 

Marcelo Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Mauro Célio Mora, 

Ricardo Siquenelli Catarin,  Robson Augusto Cotarelli, Sarkis Nakad Jr.,  Vinicius 

Andreotti e Wagner Dauberto Mastelaro. Os visitantes foram: Fabio Gilberto Marquioli 

Siquinelli, Sérgio Luiz F. Lima, Angelo Mastelaro, Sandra Sanches Mora, Cristiane 

Cotarelli, Ivana Nakad, Lázaro Andrade, José Carlos Salgado, Marcos Toledo Froes, 

Ilzo Tragueta, Murilo Gomes Andreotti, Sandra M. de Melo, Jeff Wagner, Elizabeth 

Sinhorini, Gabriel H.C. Sinhorini, Carlos Eduardo Sinhorini e Pedro Henrique 

Sinhorini.  A mesa principal foi formada por Sarkis Nakad Jr., presidente ; José Carlos 

Barbeiro, secretário e pelos companheiros Marcos, Ilzo e Robson. 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. A mensagem do dia foi conduzida pelo companheiro José Carlos: 

“Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha 

senão acreditar com você.” Cynthia Kersey. Pelo  turno da Secretaria o companheiro 

José Carlos comunicou o recebimento de um convite da Câmara Municipal para 

participarmos  da sessão solene que fará entrega de Diploma de Honra ao Mérito ao 

Professor Doutor Marco Antonio Zago, bem como de Diploma de Cidadão Biriguiense 

ao Pastor Doutor Eri Araújo de Alencar, dia 22 próximo às 19 horas. Recebemos, 

também, a Revista Rotária do mês de Abril/14 e a Carta Mensal do Governador que 

serão distribuídas em seguida aos companheiros.  Pelo turno da Tesouraria o 

companheiro Ricardo informou que está recebendo as mensalidades do mês de abril. 



Pelo turno do companheirismo o companheiro José Carlos informou as datas 

comemorativas do período de 09 a 16 de abril, que são as seguintes:  

Dia 10 = Dia da Engenharia; 

Dia 12 = Dia do Obstetra; 

Dia 13 = Dia do Office-boy; 

Dia 15 =Dia do Desarmamento Infantil.  Pelo turno da Informação ou Instrução 

Rotária o companheiro Robson proferiu uma interessante e original palestra 

abrangendo a Preservação Ambiental, e, ao mesmo tempo, fazendo uma analogia entre 

meio ambiente e Rotary. As imagens e o texto foram muito bem explorados e 

apresentados deixando uma mensagem de otimismo que agradou a todos os presentes. 

Parabéns ao companheiro Robson pelo talento e criatividade. 

Ao final de sua apresentação, o companheiro Robson entregou ao companheiro Sarkis, 

nosso presidente, um pin da Fundação Rotária referente a doações àquela Fundação.  

Pelo turno das comissões de serviços o companheiro Wagner falou sobre a 

participação efetiva dos intercambiários Jeff e Petra no projeto que visa um contato 

maior entre intercambiários e a escola pública de nossa cidade. A seguir o companheiro 

Sarkis informou que vai enviar um e-mail aos companheiros marcando para a próxima 

segunda feira uma visita à Creche que foi beneficiada por um projeto de nosso clube. 

Pelo turno da palavra livre o companheiro Marcelo informou que vai enviar, por e-

mail, o texto para a confecção de um outdoor referente à campanha do voluntariado. 

Para a alegria de todos,  os ex-companheiros Sérgio e Fábio comunicaram sua volta ao 

nosso clube. O companheiro Salgado, do XlX de Abril, convidou os companheiros para 

um baile no Pérola Clube e para a participação na Conferência Distrital de Campo 

Grande. O companheiro Lázaro, também do XlX de Abril parabenizou o companheiro 

Robson pela palestra. O companheiro Marcos do RC de Birigui lembrou a Festiva 

Interclubes que será realizada, no próximo dia 19, em Avanhandava. O companheiro 

Wagner lembrou que na próxima semana receberemos uma visita internacional: o pai do 

intercambiário Jeff, e a necessidade de se fazer uma programação para  receber o 

visitante,  cujo aniversário será  no próximo dia 17. Finalmente, o companheiro Fabiano 

lembrou aos companheiros o acerto do rateio do presente que foi comprado para o Jeff 

em seu aniversário. Participou do Momento Feliz o companheiro Vinícius pelo 

nascimento de sua filha Mariah e agradecendo a visita dos companheiros à sua nova 

residência. Pelo turno da presidência o companheiro Sarkis lembrou que o nosso 

Rotary Grill será mesmo no próximo dia 19 de outubro/14. Lembrou, mais uma vez, da 



Festiva Interclubes em Avanhandava e finalmente informou que o jovem Pedro, que 

está hospedando nosso intercambiário Jeff, está trazendo a sua application para 

participar do projeto de intercâmbio do Rotary. O companheiro Sarkis agradeceu a 

presença de todos os companheiros e visitantes e, por não haver nada mais a tratar  

encerrou a reunião e pediu a todos que em pé saudassem os pavilhões hasteados. 

Eu, José Carlos Barbeiro, secretário substituindo o companheiro Marcelo, lavrei, nesta 

data, a presente ata que vai por mim e pelo presidente assinada. 

 
 
___________________________     
   Sarkis Nakad Jr. 
   Presidente 
 
___________________________ 
José Carlos Barbeiro      
 
 
 
 
 
 
 


