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Reunião	Ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Pérola,	realizada	aos	vinte	um	dias	do	mês	de	

outubro	de	dois	mil	e	quinze	(21/10/2015),	às	vinte	horas	e	trinta	minutos,	na	sede	do	restaurante	

Vó	Maphalda,	 sito	 à	 Rua	 Saudades,	 setecentos	 e	 sessenta	 e	 quatro.	 Estiveram	presentes	 quatorze	

pessoas,	 sendo	 seis	 companheiros:	 Eglison	 Frigério,	 Fernando	 Oliveira	 Ferreira,	 Marcos	 Antônio	

Benatte	 Fernandes,	 Mauro	 Célio	 Mora,	 Sarkis	 Nakad	 Junior	 e	 Wellinton	 Luis	 Wolber,	 e	 oito	

visitantes:	Eldir	Paulo	Scarpim,	presidente	do	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	Abril,	Maria	do	Socorro	

Marteli,	Ellen	Lima	Marteli,	 Isabela	Cristina	Monichelli,	Maria	Clara	Zago	Mari,	da	Assembleia	Lux	

Titânia	–	IORG,	Loja	Maçônica	7	de	Dezembro,	Ivana	Nakad	esposa	do	companheiro	Sarkis,	Fernanda	

Giacomini	 de	 O.	Wolber	 e	 Rosa	 de	 Oliveira	Wolber	 esposa	 e	 filha	 do	 companheiro	Wellinton.	 O	

companheiro	Sarkis	Nakad	realizou	a	abertura	da	reunião	do	dia,	convocando	todos	os	presentes	a	

tomarem	 seus	 lugares.	 Dada	 a	 palavra	 ao	 presidente,	 o	mesmo	 convocou	 todos	 para	 saudarem	 a	

bandeira	Nacional	e	demais	hasteadas.	Pelo	turno	do	Protocolo,	o	companheiro	Sarkis	Nakad	saudou	

todos	os	presentes,	anunciando	em	seguida	à	pauta	da	reunião	do	dia.	A	mensagem	do	dia	foi	 lida	

pelo	companheiro	Eglison:	“As	pessoas	 foram	criadas	para	serem	amadas	e	as	coisas	para	serem	

usadas.	 A	 razão	 pela	 qual	 o	mundo	 está	 um	 caos	 é	 porque	 as	 coisas	 estão	 sendo	 amadas	 e	 as	

pessoas	estão	sendo	usadas	(Douglas	Ramos)”.	Pelo	Turno	da	Secretaria,	o	companheiro	Wellinton	

informou	 aos	 presentes	 que	 o	 clube	 recebeu	 dois	 convites	 da	 Câmara	Municipal,	 sendo	 um	 para	

Audiência	Pública	a	ser	realizada	no	dia	27	de	outubro	de	2015,	as	19h,	que	“Estima	a	receita	e	fixa	

despesas	do	município	de	Birigui	para	2016”,	e	outro	 convite	para	o	dia	03	de	novembro	de	2015	

quando	 será	 realizada	 homenagem	 e	 entrega	 de	 Diplomas	 de	 Honra	 ao	 Mérito	 ao	 Sr.	 Manoel	

Marques	Espedo,	mais	conhecido	como	“Mané	Simpatia”	pelo	seu	destaque	na	atuação	comercial	no	

ramo	 gastronômico	 e	 ao	 Prof.	 Francisco	 Miragaia	 Peruzzo	 pelos	 relevantes	 serviços	 prestados	 à	



educação	do	município	de	Birigui.	Não	tivemos	o	Turno	da	Tesouraria	e	Turno	da	Instrução	Rotária	

devido	a	compromissos	particulares	dos	companheiros	que	impossibilitaram	a	presença	na	reunião.	

Pelo	 Turno	 do	 Companheirismo,	 o	 companheiro	 Wellinton	 informou	 as	 seguintes	 datas	

comemorativas:		

Dia	21	–	Dia	do	Economista	doméstico;	
Dia	22	–	Dia	do	Enólogo;	
Dia	23	–	Dia	da	Força	Aérea	Brasileira	e	do	Aviador;	
Dia	24	–	Dia	das	Nações	Unidas	e	Dia	Mundial	de	Combate	à	Pólio	(lembrada	pelo	comp.	Eglison);	
Dia	25	–	Dia	do	Sapateiro,	Dia	da	Democracia	e	Dia	do	Dentista;	
Dia	26	–	Dia	do	Trabalhador	da	Construção	Civil;	
Dia	27	–	Aniversário	da	Sra.	Ivana	Cristina	Gaeti	Barbosa	Nakad	(Esposa	do	comp.	Sarkis).	

	
Pelo	Turno	das	Comissões	e	Serviços,	o	Presidente	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes	propôs	que	o	

clube	realize	outro	evento	no	1º	semestre	de	2016	visando	à	geração	de	caixa	e	também	que	este	

evento	 se	 torne	uma	 tradição	para	o	 clube	 como	o	Rotary	Grill.	Nomeou	os	 companheiros	Mauro	

Célio	Mora,	Fernando	Oliveira	Ferreira	e	Fabiano	Alves	de	Lima	para	serem	os	responsáveis	por	esse	

evento	 e	 solicitou	 que	 o	 companheiro	 Mauro	 Célio	 Mora	 juntamente	 com	 o	 secretário	 Carlos	

Eduardo	Sinhorini	enviasse	mensagens	aos	companheiros	durante	a	semana	para	que	todos	tragam	

na	próxima	reunião	ideias	para	a	realização	desse	evento.		O	presidente	Marcos	relatou	que	entrou	

em	contato	com	a	Sra.	Marcia	da	entidade	SOLAR	para	verificar	a	necessidade	da	entidade	no	que	se	

refere	 ao	 tamanho	 da	 tela	 e	 teclado	 numérico	 do	 notebook	 a	 ser	 adquirido	 e	 doado	 à	 mesma.	

Comunicou	que	logo	após	definidas	as	configurações,	o	clube	irá	efetuar	a	compra	e	fará	a	entrega	

do	 notebook	 em	 uma	 reunião	 do	 Clube.	 Nessa	 reunião	 a	 representante	 da	 entidade	 poderá	 nos	

apresentar	 mais	 informações	 sobre	 as	 ações	 realizadas	 para	 o	 conhecimento	 de	 todos	 os	

companheiros.	 	 Informou	 também	 que	 a	 representante	 da	 entidade	 aceitou	 que	 o	 restante	 do	

repasse	da	doação	seja	feito	somente	no	próximo	ano.	Ainda	pelo	turno	das	comissões	e	serviços	o	

presidente	 solicitou	 que	 os	 companheiros	 pensem	em	outros	 projetos	 sem	despesas	 para	 o	 clube	

como:	 visitas	 às	 entidades	e	 instituições	 já	 contempladas	 com	a	ajuda	do	 clube,	 visita	 a	 entidades	

que	ainda	não	foram	ajudadas	pelo	clube,	entre	outras.	Estas	ações	visam	verificar	as	condições	e	a	

utilização	dos	recursos	doados	e	conhecer	novas	 instituições	para	facilitar	a	 indicação	no	momento	

em	que	o	clube	tiver	que	escolher	entre	uma	delas	para	receber	subsídios	de	projetos.	O	presidente	

destacou	ainda	o	projeto	de	intercâmbio	com	as	escolas,	que	no	passado	foi	realizado	com	a	Escola	

Estadual	 Profa.	 Regina	Valarini	 Vieira,	 e	 que	nesse	 ano	 será	 realizada	 com	o	 IFSP	 Instituto	 Federal	

Campus	de	Birigui.	Solicitou	também	que	o	companheiro	Wellinton	apoie	os	companheiros	Wagner	e	

Robson	 nesse	 projeto.	 Pelo	 Turno	 dos	 Inscritos,	 a	 jovem	 Ellen	 Lima	 Marteli	 representando	

Assembleia	 Lux	 Titânia	 –	 IORG,	 assistida	 pela	 Loja	 Maçônica	 7	 de	 Dezembro,	 divulgou	 o	 evento	



“Caminhada	-	Passos	que	salvam”	que	acontecerá	no	dia	22	de	novembro	de	2015,	as	9h,	saída	da	

praça	Dr.	Gama,	 informou	a	todos	sobre	a	venda	do	kit	contendo	camiseta	e	boné	que	está	sendo	

vendido	a	R$30,00,	e	que	a	renda	será	revertida	para	o	Hospital	do	Câncer	de	Barretos.	Segundo	a	

Ellen,	o	evento	tem	como	objetivo	despertar	o	olhar	das	pessoas	para	a	prevenção	do	câncer	juvenil	

que	 atinge	 centenas	 de	 famílias	 brasileiras.	 O	 presidente	 do	 Rotary	 Club	 XIX	 de	 Abril,	 Eldir	 Paulo	

Scarpim,	cumprimentou	a	todos	e	divulgou	a	venda	de	vales	para	a	“1º	Rodada	de	Pizza”	no	valor	de	

R$20,00.	Destacou	que	o	objetivo	do	Clube	é	vender	1000	pizzas	que	serão	preparadas	pela	Pizzaria	

Dallas	 e	 deverão	 ser	 retiradas	 no	 dia	 14	 de	 novembro	 de	 2015.	 O	 companheiro	 Sarkis	 Nakad	

informou	que	conversou	com	a	 família	do	Sr.	 João	Paulo,	companheiro	do	Rotary	Club	Birigui,	que	

será	homenageado	em	data	a	ser	definida	pelo	clube	por	sua	atuação	e	dedicação	ao	Rotary.	Disse	

ainda	que	providenciará	o	que	será	entregue	ao	homenageado,	que	a	família	ficou	muito	feliz	com	a	

homenagem	e	que	manterão	a	informação	em	sigilo.	Pelo	Turno	do	Momento	Feliz,	o	companheiro	

Fernando	Oliveira	 Ferreira	 disse	 estar	muito	 feliz	 pela	 gravidez	 de	 sua	 esposa	 Letícia,	 pela	 família	

que	 está	 aumentando	 e	 agradeceu	 os	 cumprimentos	 que	 recebeu	 dos	 companheiros	 e	 familiares.	

Pelo	Turno	da	presidência,	o	presidente	Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes	reforçou	o	convite	do	

Governador	 para	 que	 os	 companheiros	 participem	 da	 Convenção	 que	 acontecerá	 no	 dia	 08	 de	

novembro	de	2015	na	cidade	de	Valparaiso.	Solicitou	que	os	companheiros	se	lembrem	da	formação	

dos	 Conselhos	Diretores	 anteriores	 e	 providenciem	os	 números	 dos	 documentos	 dos	membros	 da	

época	em	que	foram	presidentes	para	registro	das	Atas	antigas.	Após,	efetuou	a	leitura	da	Ata	da	1º	

reunião	ordinária	do	Rotary	Club	de	Birigui	-	Cidade	Perola	entregue	ao	presidente	pelo	companheiro	

Vinícius.	O	presidente	Marcos	para	 finalizar	a	 reunião	agradeceu	aos	visitantes,	parabenizou	a	Sra.	

Maria	do	Socorro	e	as	jovens	da	Assembleia	Lux	Titânia	pelo	honroso	trabalho	e	iniciativa	de	realizar	

o	 evento	 “Caminhada	 -	 Passos	 que	 Salvam”,	 agradeceu	 a	 presença	 do	 companheiro	 Eldir	 Paulo	

Scarpim,	presidente	do	Rotary	Club	de	Birigui	XIX	de	Abril,	parabenizou	o	companheiro	Fernando	e	

sua	esposa	Letícia,	agradeceu	o	companheiro	Wellinton	por	assumir	a	secretaria	dessa	reunião	e	por	

fim,	agradeceu	a	presença	de	todos	os	companheiros.	Não	havendo	nada	mais	a	tratar,	encerrou	a	

reunião	 as	 vinte	 e	 uma	 horas	 e	 trinta	 e	 cinco	minutos	 e	 pediu	 a	 todos	 que	 em	 pé	 saudassem	 os	

pavilhões	hasteados.	Eu,	Wellinton	Luis	Wolber,	 secretário	 “ad	hoc”,	 lavrei,	nesta	data,	 a	presente	

ata	que	vai	por	mim	e	pelo	presidente	assinada.	

	

______________________________																	 ____________________________	
Marcos	Antônio	Benatte	Fernandes	 	 Wellinton	Luis	Wolber	
Presidente	 														 	 																 Secretário	“Ad	Hoc”	
	


