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ATA DA 36ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da trigésima sexta reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano 

Rotário 2013/2014 realizada aos sete dias de maio de 2014 (07/05/2014), às vinte horas 

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

presentes 14 (quatorze) pessoas, sendo onze companheiros: Fabiano Alves de Lima, 

Fábio Gilberto Marquioli Siquinelli, Glaucinéia Madeiro Ferreira, José Carlos Barbeiro,  

Marcos Antonio Benatte Fernandes, Ricardo Siquinelli Catarin, Robson Augusto 

Cotarelli, Sarkis Nakad Jr., Sérgio Luiz Ferreira Lima, Vinicius Andreotti e Wagner 

Dauberto Mastelaro. Os visitantes foram: Jaime Julieti, Angelo Mastelaro, filho do 

companheiro Wagner e Sra. Luzia V. Miranda do Rotary Club IX de Abril.  A mesa 

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

substituindo o companheiro o Marcelo, que esteve ausente, e pela sra. Luzia V. 

Miranda. O companheiro Robson 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 Robson  saudou todos os presentes, anunciando em seguida a 

pauta da reunião do dia. A mensagem do dia foi conduzida pelo companheiro Fabiano:: 

“Se ouço, esqueço; se vejo, lembro; se faço, sei” Confúcio (pensador r filósofo chinês) . 

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

companheirismo. O companheiro Fabiano citou as datas comemorativas no período de 

30/04 a 14/05: 

Dia 1º = Dia do trabalho. 

Dia 2  = Dia do ex-combatente. 

Dia 3 = Dia mundial da liberdade de imprensa. 

Dia 5 = Aniversário da companheira Glaucinéia. 

Dia 5 = Aniversário da sra. Cássia, esposa do companheiro Marcos. 

Dia 5 = Dia da comunidade. 

Dia 6 = Dia do cartógrafo. 

Dia 7 = Dia do oftalmologista. 



Dia 8 = Dia do profissional de marketing. 

Dia 10= Dia do campo. 

Dia 11= Dia das Mães. 

Dia 12= Dia mundial do enfermeiro. 

 Pelo turno da Informação ou Instrução Rotária os companheiros, que estiveram 

presentes na Assembléia Distrital de Três Lagoas no último dia 27 de abril, deram os 

seguintes depoimentos: Fábio – Tesouraria: “Boa experiência”. Marcos – Secretaria: 

“Instrutivo – continuidade e atualização”. Sarkis – Desenvolvimento do quadro social: 

“troca de idéias”. Wagner – Protocolo: “O que o protocolo tem que fazer; facilitador; 

muito didático”. Robson -= Presidente: “ Prévia programação de nossos eventos; eleição 

até dezembro do presidente 2015/2016. Subsídios.” Pelo turno das comissões de 

serviços o companheiro Sarkis lembrou do projeto junto à Radio Club AM que 

determina que profissionais da cidades prestem esclarecimentos sobre assuntos variados 

e de interesse da coletividade. Ficou, ainda, determinado que, na próxima conferência o 

companheiro Robson estará presente como delegado votante. O companheiro Marcos 

lembrou da promoção da Revista Rotária que escolherá os melhores projetos. Os mais 

indicados foram o projeto do Abrigo Vó Tereza e o mais recente da Creche. O 

companheiro Wagner citou a importância cultural do novo projeto que está sendo 

desenvolvido pelos intercambiários junto à Escola Regina Valarini Vieira. Pelo turno 

da Palavra Livre o companheiro Ricardo Catarin solicitou aos companheiros o acerto 

do rateio das festas realizadas nas casas dos companheiros Sarkis, Fernando e Wagner. 

O companheiro Sarkis apresentou o projeto de rifa de uma televisão para uma entidade, 

que foi rejeitado pela maioria. Finalmente, o companheiro Wagner falou de uma criança 

que necessita de fraldas descartáveis pelo período seis meses e lembrou que seu filho 

Pedro, intercambiário, estará regressando do México no final do mês.  O Momento 

Feliz teve a participação do companheiro Wagner. Pelo turno da presidência o 

companheiro Sarkis comentou sobre os temas das palestras que serão proferidas na 

próxima conferência distrital de Campo Grande. Lembrou, ainda, das providências que 

deverão ser tomadas para a realização de nosso próximo Rotary Grill. A sra. Luzia, do 

Rotary IX de Abril, pediu a palavra para falar sobre o evento “Costela no Chão”, que 

será promovido por aquele clube, no próximo dia l8 de maio.  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 substituindo o companheiro Marcelo , lavrei, nesta 

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

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


