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Reunião	do	Conselho	Diretor	do	Rotary	Club	de	Birigui	 -	Cidade	Pérola,	realizada	aos	sete	dias	do	

mês	de	março	de	dois	mil	e	dezesseis,	(07/03/2016),	às	dezoito	horas,	na	sede	do	restaurante	Vó	

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

companheiros:	 Carlos	 Eduardo	 Sinhorini,	 Fabiano	 Alves	 de	 Lima,	 Marcos	 Antônio	 Benatte	

Fernandes,	Nelcivânia	de	Freita	Ferracini	e	Robson	Cottarelli.	O	companheiro	Fabiano	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	a	do	Rotary.	

Pelo	 protocolo,	 o	 companheiro	 Fabiano	 saudou	 todos	 os	 presentes,	 anunciando	 em	 seguida	 à	

pauta	da	reunião	do	dia:	1)	Intercambiária	Margot	2)	Projeto	Catarata.	Em	seguida,	o	Presidente	

Marcos	agradeceu	a	presença	de	todos	e	iniciou	a	reunião.	Pela	pauta,	o	presidente	Marcos	pediu	

para	a	 companheira	Nelcivânia	explanar	 sobre	a	 situação	da	Margort,	 e	 ela	disse	que	a	princípio	

achou	que	ela	 estava	 com	Dengue,	mas	não	deu	nada	nos	 exames.	O	médico	que	a	 consultou	 a	

achou	muito	 depressiva.	 A	 companheira	 Nelcivânia	 comentou	 sobre	 os	 possíveis	motivos,	 como	

adaptação,	 saudades	 da	 família	 e	 rotinas	 diárias.	 O	 companheiro	 Eduardo	 disse	 que	 de	 manhã	

encontrou	 a	 Roze,	 “mãe”	 da	Margot	 e	 ela	 disse	 que	 ela	 está	melhor,	 vai	 a	 um	 aniversário,	 está	

tomando	umas	 vitaminas	 e	 está	 comendo	melhor.	No	 próximo	dia	 dezenove	 de	março	 haverá	 o	

encontro	 de	 intercambistas	 e	 dos	 dias	 vinte	 e	 dois	 de	 março	 a	 vinte	 e	 dois	 de	 abril	 ela	 estará	

viajando	 para	 o	 Sul	 do	 Brasil,	 Argentina,	 Chile,	 entre	 outros	 países.	 O	 presidente	 Marcos	

demonstrou	preocupação	de	ela	viajar	nesse	estado,	o	companheiro	Eduardo	comentou	que	 fará	

bem	 psicologicamente	 para	 ela.	 O	 presidente	Marcos	 pediu	 para	 que	 até	 a	 viagem	 não	 deixa-la	

trancada	 na	 casa	 da	 Roze,	 se	 alguém	 puder	 leva-la	 para	 algum	 lugar.	 A	 companheira	 Nelcivânia	



disse	que	perguntou	para	a	Margot	 se	ela	gostaria	de	passar	um	dia	 com	ela	na	 fábrica,	mas	ela	

disse	que	é	muito	chato.	A	companheira	Nelcivânia	comentou	que	ela	já	teve	depressão	na	França	

e	 disse	 também	 que	 ela	 vai	 para	 Rio	 Preto	 para	 uma	 consulta	médica	 e	 vai	 chamar	 ela	 para	 ir.	

Seguindo	a	pauta,	sobre	o	Projeto	Catarata,	o	presidente	Marcos	disse	que	o	Subsídio	mais	a	parte	

de	cada	clube	de	dois	mil	dólares	garantirão	setenta	e	cinco	cirurgias.	Ficaram	faltando	trinta	e	seis	

cirurgias	a	um	custo	de	seiscentos	reais,	totalizando	vinte	e	um	mil	e	seiscentos	reais.	Na	reunião	

com	 os	 clubes,	 o	 presidente	 Marcos	 disse	 que	 sugeriram	 para	 os	 clubes	 doarem	 cirurgias,	 não	

querem	dividir	doze	para	cada	clube	e	sim	o	que	cada	clube	conseguir,	e	eles	vão	correr	atrás	do	

restante,	no	caso	o	Rotary	Club	de	Birigui.	O	companheiro	Scarpim,	presidente	do	Rotary	Club	de	

Birigui	 XIX	 de	 abril,	 ficou	 responsável	 pelo	 controle	 das	 doações	 que	 os	 clubes	 conseguirem.	 O	

presidente	Marcos	 acha	 que	 dever	 ser	 dividido	 proporcionalmente	 de	 acordo	 com	o	 número	 de	

associados,	nesse	caso	nós	ficaríamos	com	sete	cirurgias,	totalizando	quatro	mil	e	duzentos	reais.	

Se	 todos	 pagarem	 as	mensalidades,	 daria	 para	 fazermos	 um	 Paul	 Harris	 e	 sobraria	 em	 torno	 de	

oitocentos	 reais	de	caixa	em	trinta	de	 junho.	Teríamos	que	decidir	entre	 fazer	um	Paul	Harris	ou	

regularizar	 as	ATAS.	O	prazo	para	definir	 a	doação	ou	 informar	os	patrocínios	é	 trinta	de	março.	

Após	 votação,	 ficou	 decidido	 que	 o	 Clube	 patrocinará	 as	 sete	 cirurgias,	 caso	 não	 haja	

patrocinadores	 suficientes	 para	 esse	 número.	 O	 presidente	 Marcos,	 devido	 ser	 uma	 questão	

financeira,	entende	ser	aconselhável	colocar	a	decisão	do	Conselho	Diretor	em	votação	no	Clube,	o	

que	foi	aceito	por	todos,	ficando	sob	sua	decisão	o	melhor	momento	para	colocar	em	votação.	Na	

reunião	o	presidente	Marcos	disse	que	o	companheiro	Gedson	disse	que	conseguiu	dois	médicos	

para	fazer	o	aporte	e	disse	também	que	eles	farão	uma	festiva	para	homenagear	os	patrocinadores	

e	 dar	 uma	 placa.	 O	 presidente	 Marcos	 está	 preocupado	 com	 os	 nossos	 vinte	 e	 quatro	

patrocinadores,	 como	 ficarão?	O	 presidente	Marcos	 acha	melhor	 não	 participarmos	 da	 festiva	 e	

chamaria	 os	 nossos	 patrocinadores	 para	 irem	 ao	 clube	 para	 agradecê-los	 oferecendo	 um	 jantar.	

Após	 vários	 argumentos	 ficou	definido	que	participaremos	da	 festiva	 e	 os	 nossos	patrocinadores	

faremos	a	homenagem	no	nosso	clube.	O	presidente	Marcos	para	finalizar	agradeceu	a	presença	de	

todos	os	companheiros,	por	não	haver	nada	mais	a	tratar,	encerrou	a	reunião	às	dezenove	horas	e	

trinta	minutos	e	pediu	a	 todos	que	em	pé	 saudassem	os	pavilhões.	Eu,	Carlos	Eduardo	Sinhorini,	

secretário,	lavrei,	nesta	data,	a	presente	ata	que	vai	por	mim	e	pelo	presidente	assinada.	
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Marcos	Antonio	Benatte	Fernandes	 	 Carlos	Eduardo	Sinhorini	
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