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ATA DA 12ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da décima segunda reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- 

Ano Rotário 2013/2014 realizada aos nove dias de outubro de 2013 (09/10/2013), às 

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

Estiveram presentes 21 (vinte e uma) pessoas, sendo onze companheiros: Fernando 

Oliveira Ferreira, Jaime Julieti, José Carlos Barbeiro, Marcelo Yamane Tanaka, Marcos 

Antonio Benatte Fernandes, Mauro Célio Mora, Ricardo Siquinelli Catarin,  Robson 

Augusto Cotarelli,  Sarkis Nakad Jr., Sérgio Luiz Ferreira Lima e Wagner Dauberto 

Mastelaro. Os visitantes foram: Ivana Nakad, Sandra Regina Mora, José Carlos Romão 

Jr. , Sandra de Melo, Jeff Wagner, Ângelo Mastelaro, Fabiano Alves de Lima, Eliane A. 

Camargo, Carlos Alberto da Silva, do Rotary Club de Monte Alto e Rosângela C.P.. A 

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

secretário substituindo o companheiro Marcelo e pelo futuro companheiro Fabiano 

Alves de Lima. 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: “Não conheço nenhuma fórmula infalível para obter sucesso, mas conheço 

uma forma infalível de fracassar: tentar agradar a todos.” John F. Kennedy.  Pelo  turno 

da Secretaria o companheiro José Carlos comunicou a justificativa da ausência do 

companheiro Vinícius.  No turno da Tesouraria o companheiro Ricardo disse que está 

recebendo os patrocínios e os ingressos do último Rotary Grill, assim como está 

efetuando os pagamentos relativos aquele evento. Pelo turno do companheirismo  o 

companheiro José Carlos destacou as seguintes datas comemorativas: 

Dia 9  - Dia do Açougueiro; 

Dia 10- Dia Mundial do Lions Clube; 

Dia 11- Dia do Deficiente Físico; 

Dia 12- Dia de N.Sra. Aparecida e dia das Crianças; 



Dia 13- Dia do Fisioterapeuta; 

Dia 14- Dia da Pecuária; 

Dia 15- Dia do Professor 

Dia 16- Dia da Ciência e Tecnologia.  

Pelo turno da Informação ou Instrução Rotária o companheiro Robson falou sobre a 

igualdade entre os homens. Pelo turno das comissões de serviços o companheiro 

Ricardo falou sobre o subsídio simplificado em prol de uma creche da cidade. O 

companheiro Wagner falou que é preciso melhorar o projeto da referida cheche. Ângelo, 

filho do companheiro Wagner e nosso intercambiário Jeff falaram sobre a participação  

no RYLA de Campo Grande contando suas impressões sobre o evento. O companheiro 

Mauro falou sobre o outdoor da Polícia Miriam. A companheira Néia informou que não 

mais será possível o passeio até o Hotel Fazenda programado para o final do mês. 

Finalmente, foi escolhido o nome do Sr. Omael Palmieri Rahal, comerciante de nossa 

cidade, para ser homenageado pelo nosso clube no mês das profissões. Pelo turno da 

palavra livre o companheiro Mauro falou sobre cursos na Fatec e sobre a criação de um 

aeroporto internacional para carga no Taquari. O companheiro Jaime indagou sobre a 

posse do Sr. Fabiano, a qual deverá ocorrer na visita do governador. O companheiro 

Sergio falou sobre um evento que deverá acontecer no próximo dia 26 promovido pelo 

clube de motociclistas Mano Véio e que será beneficente ao Hospital de Barretos. 

Finalmente, o Sr. Carlos, do Rotary de Monte Alto, tomou a palavra para agradecer a 

acolhida pela sua visita, hoje, ao nosso clube. Participaram do momento feliz os 

companheiros: Sarkis, Wagner e ainda o Sr. Carlos, companheiro de Monte Alto.  Pelo 

turno da presidência o companheiro Sarkis falou sobre o Dia do Empreendedor e de 

palestra amanhã no Sinbi. Sorteou dois ingressos para um Jantar no  Restaurante Turcão 

os quais foram ganhos pelos companheiros Sérgio e Ricardo.  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, secretário substituto, lavrei, nesta data, a presente ata que vai 

por mim e pelo presidente assinada. 

 
 
___________________________    _______________________ 
Sarkis Nakad Jr.                    José Carlos Barbeiro 
Presidente                                                                               Secretário substituto 
 
 



 
 
 
 


