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ATA DA 6° REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da sexta reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano Rotário 

2013/2014 realizada aos vinte e um dias de agosto de 2013 (21/08/2013), às vinte horas 

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

presentes 18 (dezoito) pessoas, sendo nove companheiros:  Glaucinéia Madeiro Ferreira, 

Jaime Julieti, José Carlos Barbeiro, Marcos Antonio Benatte Fernandes,  Mauro Célio 

Mora, Robson Augusto Cotarelli, Sarkis Nakad Jr., Vinicius Andreotti e Wagner 

Dauberto Mastelaro. Os visitantes foram: Ivana Nakad, esposa do companheiro Sarkis, 

Sandra de Melo, esposa do companheiro Wagner, Jeff Wagner, nosso intercambiário, 

Sérgio Luiz Ferreira Lima, Fabiano Alves de Lima, Luciana Andreotti, esposa do 

companheiro Vinícius, Cristiana Cotarelli, esposa do companheiro Robson, Sandra 

Mora, esposa do companheiro Mauro e José Carlos Romão Jr..  A mesa principal foi 

formada por Sarkis Nakad Jr., presidente; José Carlos Barbeiro, substituindo o  

secretário Marcelo Yamane e pelo companheiro Robson Cotarelli. . 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 apresentada pelo companheiro José Carlos: “Diante da vastidão 

do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta 

e uma época com você.” (Carl Sagan) Pelo  turno da Secretaria o companheiro José 

Carlos, substituindo o companheiro Marcelo, comunicou as recuperações dos 

companheiros Sarkis e Robson em Bilac no último dia 19-08. Falou, também das 

justificativas de ausência dos companheiros Marcelo, Fernando  Ricardo.Transmitiu os 

recados do companheiro Marcelo, que foram os seguintes: Visita do Governador a 

Mirandópolis no próximo dia 22-08. O lançamento do novo site do Rotary International 

que ocorrerá no próximo dia 26 de agosto. E, finalmente, sobre a visita do Governador 

ao Rotary Club de Penápolis no próximo dia 27 de agosto.  Não houve o  turno da 

Tesouraria. No turno do companheirismo o companheiro José Carlos falou sobre as 



seguintes datas: Dia 22 = Dia do Folclore. Dia 24 = Dia dos Artistas. Dia 25 = Dia do 

Soldado. Dia 27 = Dia do Psicólogo e aniversário da sra. Márcia Roseli, esposa do 

companheiro José Carlos e Dia 28 = Dia dos Bancários.   Pelo turno da Informação ou 

Instrução Rotária o companheiro Robson falou sobre as qualidades de um verdadeiro 

líder.  Pelo turno das comissões de serviços o companheiro Sarkis  abordou os 

seguintes itens relativos ao nosso próximo Rotary Grill: Espaço para o estacionamento 

no terreno ao lado do evento. 0 salão deverá estar preparado dentro das normas de 

segurança: fácil acesso às saídas, extintores, hidrantes, etc. Os ventiladores deverão 

estar em perfeito estado de funcionamento, assim como os dois banheiros. Deverão ser 

montados dois bares. Pelo turno da palavra livre o companheiro Wagner falou sobre a 

realização da prova em Três Lagoas para classificação dos futuros intercambiários. O 

resultado deverá sair no próximo dia 23-08. O companheiro Sarkis falou que haverá 

brevemente um treinamento para as famílias hospedeiras. Pelo turno da presidência o 

companheiro Sarkis  comunicou a realização, no próximo domingo, de um Seminário 

sobre a Imagem Pública do Rotary, que ocorrerá na UNIP em Araçatuba. Falou, ainda, 

sobre a visita do Governador à cidade de Avanhandava no próximo dia 26. Abordou, 

em seguida, e excursão que está sendo programada pelo nosso clube a um Hotel 

Fazenda em Pirapózinho. Finalmente falou da matéria sobre Intercâmbio, que foi 

publicada na última Revista Rotária, e que ele gostaria que fosse discutida na próxima 

reunião. Encerrando o turno, lembrou que cada companheiro deverá providenciar 

10(dez) brindes para sorteio no próximo Rotary Grill.   O companheiro Sarkis  

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, José Carlos Barbeiro, substituindo o secretário Marcelo, lavrei, nesta data, a 

presente ata que vai por mim e pelo presidente assinada. 

 
 
___________________________    _______________________ 
Sarkis Nakad Jr.                    José Carlos Barbeiro 
Presidente        Secretário  
 
 
 
 
 
 
 


