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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL DO LC-11 “ONLINE”
AL 2020/2021
Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às treze horas e
trinta minutos, através de reunião virtual pelo aplicativo Google Meet (via
internet, sendo o link de acesso ”https://meet.google.com/fyv-ybff-gpa”), em
face da impossibilidade de reunião presencial, conforme determina a
orientação da OMS (Organização Mundial da Saúde), ratificada por Lions
Internacional, como forma de prevenir o contágio entre seus associados pela
Covid-19 (novo Corona Vírus) e em conformidade com os Estatutos e
Regulamentos de Lions Internacional, ocorreu a Terceira Reunião do Gabinete
Distrital do LC-11, Ano Leonístico dois mil e vinte/dois mil e vinte um. O PDG
José Rodrigues dos Santos, do LC São Pedro da Aldeia, convida para fazer parte
da Mesa Diretora dos Trabalhos o Governador Jorge de Jesus Bandeira Calixto,
o orador oficial PDG Jovelino Venturim Filho, o IPDG Hélio José Sussai, PCC
Luiz Carlos Pessanha Encarnação, PDG Edson Francis da Silva Souza, PDG Zoé
Antonio Donati, PDG Zuraide De Figueiredo Guedes, PDG José Eduardo Côgo, o
Secretário do Distrito CL Alcides Zerbone Soares e o Tesoureiro do Distrito CL
Hélcio de Oliveira Coutinho, primeira vice Governadora CaL Adélia de Sousa
Fernandes e o segundo vice Governador CL Alexandre Mendes. A seguir,
declarando estar composta a mesa diretora, passou a direção dos trabalhos ao
DG Jorge de Jesus Bandeira Calixto que, invocando a Deus pela grandeza da
Pátria e a paz entre os povos, declarou aberta a Terceira Reunião do Gabinete
Distrital “Online” Ano Leonístico dois mil e vinte/dois mil e vinte um. Convidou
a CaL Vera Lucia de Medeiros Calixto, do LC Araruama, para proferir a prece de
invocação a Deus em nome de todos. Após Invocação a Deus, o Governador
solicitou um minuto de silencio pelo falecimento por Covid dos Companheiros
e por todos que partiram e não estão mais conosco. Em seguida, convida a CaL
Vanessa de Almeida Xavier, do LC Itaperuna Centenário, para realizar a leitura
do compromisso Leonístico. Após, convida a CaL Vera Lucia de Medeiros
Calixto, LC Araruama, para guarnecer os pavilhões e convida a todos para
ouvir a 1ª (primeira) estrofe e o estribilho do hino à Bandeira. Após o hino à
Bandeira, o Governador saúda e agradece a presença dos companheiros,
companheiras e dirigentes leonísticos e fala sobre a importância das reuniões,
ainda que realizadas virtualmente. Prosseguindo, convidou O PDG José
Rodrigues dos Santos, LC São Pedro da Aldeia, para atuar como Mestre de
Cerimônia nessa Terceira Reunião do Gabinete Distrital. Este agradeceu a
honrosa indicação, prometendo desempenhar suas funções da melhor maneira
possível. Pede desculpas por não ter convidado para mesa principal o PDG
Deocleciano F de Andrade Filho e o PDG Edson Francis Da Silva Souza,
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convidando-os para a mesa principal. O Mestre de Cerimônia solicitou o
Secretário do Distrito LC-11, CL Alcides Zerbone Soares, o prosseguimento à
leitura da Ata da Segunda reunião do gabinete Distrital, Ano leonístico dois mil
e vinte/dois mil e vinte e um, realizada online. O PDG Deocleciano F de
Andrade Filho, pela ordem, pede a dispensa da leitura da ata, tendo em vista
esta ser do conhecimento de todos e publicada no site do Distrito. O DG CL
Jorge de Jesus Bandeira Calixto colocou em discussão, votação e aprovação a
proposição do PDG Deocleciano F de Andrade Filho. A proposição foi aprovada
por unanimidade. Em seguida, o Governador CL Jorge de Jesus Bandeira
Calixto colocou em discussão, votação e aprovação a ata da Segunda Reunião
do Gabinete do Distrito LC-11, realizada online. A Ata foi aprovada por
unanimidade. Logo a seguir, o Mestre de Cerimônia PDG José Rodrigues dos
Santos convidou o Secretário do Distrito LC-11 CL Alcides Zerbone Soares para
fazer a leitura das Resoluções do Ano Leonistico dois mil e vinte/dois mil e
vinte e um. Este relata que são seis resoluções, sendo todas de acordo com o
Estatuto do Distrito LC 11. Foram expedidas e lidas. A resolução de número
doze, CONSIDERANDO que o segundo IDLL – Instituto Distrital de Liderança
Leonística estava previsto para os dias onze, doze e treze de dezembro de dois
mil e vinte na cidade de Cachoeiro de Itapemirim; CONSIDERANDO o recente
aumento significativo de casos de COVID-19 na cidade sede de Cachoeiro de
Itapemirim, segundo o site da Prefeitura Municipal, o que elevou até o dia seis
de dezembro para risco moderado, conforme o mapa estadual;
CONSIDERANDO a solicitação do Lions Clube de Cachoeiro de Itapemirim para
o adiamento do Instituto, mesmo observando todos os protocolos sugeridos
por Lions Internacional para a situação pandêmica, ainda que tal atividade não
esteja com restrição legal na medida em que, segundo o Estado do Espírito
Santo, estariam autorizados eventos com até trezentos participantes;
CONSIDERANDO o compromisso desta Governadoria com a integridade de
seus associados. RESOLVE Art. 1º- Adiar o IDLL – Instituto Distrital de
Liderança Leonística, que se realizaria nos dias onze, doze e treze de dezembro
de dois mil e vinte, e transferi-lo para os dias vinte e seis, vinte e sete e vinte e
oito de fevereiro de dois mil e vinte e um, no mesmo local e sob as mesmas
regras, já de conhecimento dos participantes, desde que as condições
sanitárias à época permitam; Art. 2º- Os participantes já inscritos e que já
tenham pagado a inscrição poderão optar por: Modelo “A”: Manter sua
inscrição paga para o segundo IDLL – Instituto Distrital de Liderança
Leonística, o que se entenderá como confirmação para o próximo evento
automaticamente, observando todas as regras já informadas. Modelo “B”: Pedir
a devolução integral do valor pago a título de inscrição, por escrito, o que
levará à exclusão imediata da condição de participante para o segundo IDLL –
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Instituto Distrital de Liderança Leonística, que ocorrerá nos dias vinte e seis,
vinte e sete e vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte e um, salvo com nova
solicitação e deferimento de inscrição em período a ser divulgado por esta
Governadoria. A resolução de número treze, CONSIDERANDO que faleceu na
data de treze de dezembro de dois mil de vinte, o PCC Ivan Lindenberg e,
anteriormente, sua esposa CaL Verginia Lindenberg; CONSIDERANDO que o
PCC Ivan Lindenberg e a CaL Verginia Lindenberg foi Governador Ano
Leonistico mil novecentos oitenta e oito/ mil novecentos oitenta e nove e
também Presidente do Conselho dos Governadores do Distrito Multiplo LC;
CONSIDERANDO que os trabalhos prestados por décadas pelo PCC Ivan
Lindenberg e da sua esposa CaL Verginia Lindenberg no Lions Internacional e
no Distrito LC-11 contribuíram e muito para o crescimento do Movimento
Leonístico com o seu serviço voluntário, que sempre nos trouxe entusiasmo e
nos enchia de alegria; CONSIDERANDO que a Família Leonística deseja prestar
justas homenagens àqueles que, com seu trabalho, seu exemplo e sua
dedicação contribuíram para o bem estar da coletividade. RESOLVE: Art. 1ºDecretar Luto Oficial de três dias no Distrito LC-11 devido ao falecimento do
PCC Ivan Lindenberg e da sua esposa CaL Verginia Lindenberg, conforme o Art.
19º do Estatuto. Art. 2º- Haverá, em todos os Clubes, o Hasteamento do
Pavilhão Nacional até meio mastro, e assim permanecerá enquanto durar o
Luto Oficial, referido no Artigo anterior. A resolução de número quatorze,
CONSIDERANDO que o 2° IDLL – Instituto Distrital de Liderança Leonística,
estava marcado para os dias onze, doze e treze de dezembro de dezembro de
dois mil e vinte, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. CONSIDERANDO o
aumento de casos na cidade sede de Cachoeiro de Itapemirim, segundo site da
Prefeitura Municipal, que elevou até o dia seis de dezembro o risco para
moderado, conforme o mapa estadual. CONSIDERANDO a solicitação do Lions
Clube de Cachoeiro de Itapemirim para o adiamento do Instituto mesmo com a
observação de todos os protocolos de Lions Internacionais para a situação
pandêmica e, ainda, que tal atividade não esteja com restrição legal para
acontecer na medida em que, segundo o Estado do Espírito Santo, estariam
autorizado eventos com até trezentos participantes. CONSIDERANDO
compromisso desta Governadoria com a integridade de seus associados.
RESOLVE: Art. 1º- Fica adiado o IDLL – Instituto Distrital de Liderança
Leonística, conforme o Art. 19, do Estatuto, que se realizaria nos dia onze, doze
e treze de dezembro de dezembro de dois mil e vinte, transferindo-se para os
dias dezenove, vinte e vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e um no
mesmo local e sob as mesmas regras já de conhecimento dos participantes:
Art. 2º- Os participantes já inscritos e que já tenham pago a inscrição poderão
optar por: Modelo A: Manter sua inscrição paga para o 2° IDLL – Instituto
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Distrital de Liderança Leonística, o que se entenderá como confirmação para o
próximo evento automaticamente, observando todas as regras já informadas.
Modelo B: Pedir a devolução integral do valor pago a título de inscrição, por
escrito, o que ocasionará a exclusão imediata da condição de participante para
o 2° IDLL – Instituto Distrital de Liderança Leonística que ocorrerá nos dias
dezenove, vinte e vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte um, ressalvado o
direito a nova solicitação e deferimento de inscrição em período a ser
divulgado por esta Governadoria. A resolução de número quinze,
CONSIDERANDO que faleceu na data de vinte seis de dezembro de dois mil e
vinte o PDG CL Gumercindo Moura; CONSIDERANDO que PDG CL Gumercindo
Moura foi Governador no Ano Leonístico dois mil e seis e dois mil e sete;
CONSIDERANDO os trabalhos prestados desde mil novecentos e setenta e
quatro no Lions Internacional, contribuindo para o crescimento do Movimento
Leonístico com o seu trabalho voluntário; CONSIDERANDO que a Família
Leonística deseja prestar justas homenagens àquele que, com seu trabalho, seu
exemplo e sua dedicação, contribuiu para o bem estar da coletividade.
RESOLVE: Art. 1º- Decretar Luto Oficial de três dias no Distrito LC-11 a partir
desta data, devido ao falecimento do PDG CL Gumercindo Moura, conforme o
Art. 19º do Estatuto. Art. 2º Haverá em todos os Clubes o Hasteamento do
Pavilhão Nacional até meio mastro, e assim permanecerá enquanto durar o
Luto Oficial, referido no Artigo anterior. A resolução de número dezesseis,
CONSIDERANDO que faleceu na data de oito de janeiro de dois mil e vinte e um
o PDG Luiz Carlos Nunes; CONSIDERANDO que PDG Luiz Carlos Nunes foi
Governador no Ano Leonístico dois mil e cinco dois mil e seis; CONSIDERANDO
os trabalhos prestados desde mil novecentos e setenta e oito no Lions
Internacional, contribuindo para o crescimento do Movimento Leonístico com
o seu trabalho voluntário; CONSIDERANDO que a Família Leonística deseja
prestar justas homenagens àquele que, com seu trabalho, seu exemplo e sua
dedicação, contribuiu para o bem estar da coletividade. RESOLVE: Art. 1ºDecretar Luto Oficial de três dias no Distrito LC-11 a partir desta data, devido
ao falecimento do PDG Luiz Carlos Nunes, conforme o Art. 19º do Estatuto. Art.
2º - Haverá em todos os Clubes o Hasteamento do Pavilhão Nacional até meio
mastro, e assim permanecerá enquanto durar o Luto Oficial, referido no Artigo
anterior. A resolução de número dezessete, CONSIDERANDO que a pandemia
de coronavírus (COVID-19) impactou o trabalho dos Leões em todo o mundo,
criando dificuldades financeiras para os Leões, os Clubes e Assistidos;
CONSIDERANDO as dificuldades dos Associados no pagamento das taxas dos
Clubes; CONSIDERANDO que a Diretoria Internacional determinou a
prorrogação da isenção o pagamento de todas as jóias de afiliação e fundação
do dia primeiro de janeiro a trinta de junho de dois mil e vinte e um, com Lions
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Internacional; CONSIDERANDO que essas medidas adicionais ajudarão os
Leões a enfrentarem dificuldades financeiras e darão aos clubes o apoio e
incentivo de que precisam durante esses tempos difíceis. Por mais de um
século, os Leões enfrentaram os maiores desafios da humanidade e, juntos,
superaremos este; CONSIDERANDO que o valor da jóia Distrital é de R$12,00
(doze reais) e que sua isenção não trará impacto ao orçamento do Distrito para
o Ano Leonístico dois mil e vinte/dois mil e vinte um. RESOLVE: Art. 1ºNenhum clube em dia com suas obrigações em trinta e um de dezembro de
dois mil e vinte será suspenso ou cancelado até trinta de junho de dois mil e
vinte um por atraso no pagamento de quotas. O pagamento total deverá ser
recebido antes de trinta de junho de dois mil e vinte um para evitar suspensão
ou cancelamento. Parágrafo único: os clubes colocados em suspensão
financeira em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte permanecerão em
suspensão até que o saldo total seja pago. Esses clubes ainda precisarão
resolver as quotas pendentes ou negociar com o Departamento de Contas a
Receber formas de pagamento para evitar o cancelamento programado para o
dia primeiro de março de dois mil e vinte um; Art. 2º- Isenção do pagamento
de jóia de afiliação e fundação de primeiro de janeiro a trinta de junho de dois
mil e vinte um. Após lidas as resoluções, O Secretário devolveu a palavra ao
Governador . O Governador voltou a palavra ao Mestre de Cerimônia. O Mestre
de Cerimônia convidou para o uso da palavra o PDG Edson Francis Da Silva
Souza para fazer a apresentação do Orador Oficial da Terceira Reunião do
Gabinete Distrital, PDG CL Jovelino Venturim Filho, LC Nova Venécia LC-11.
Logo em seguida, o Mestre de Cerimônia convidou o Orador Oficial para
apresentar sua palestra sobre a pandemia “Covid”. Após grandes momentos de
emoção, reflexão e ensinamentos, os companheiros do LC-11 aplaudiram o
PDG CL Jovelino Venturim Filho. O DG CL Jorge de Jesus Bandeira Calixto
agradeceu ao Orador pela sensacional palestra e valiosíssimas informações
sobre “Covid” e voltou a palavra ao Mestre de Cerimônia. O Mestre de
Cerimônia registra a presença, com muita honra, do DG Clebert José Vieira,
distrito LC4, do CL Rodrigo Lavieri, LC-2, do PDG João Roberto Moreira Alves
LC-1, da PDG Carmen Vera Coelho de Cnop, LC-1, da CaL Cleo Klayve Venancio,
LC-1, do 1ºVCC José Gomes Duba das Chagas, LC-6, da PCC Vilma Raid
Fernandes, LC-4, do 1º VDG Edmar Roberto, LC-4 e do DG Clebert José Vieira,
LC-4. Em seguida, o Mestre de Cerimônia solicitou ao Secretário do Distrito, CL
Alcides Zerbone Soares, a leitura das moções. Este informa que foram
recebidas duas moções e que, apresentando todos os documentos exigidos
para essas moções, serão encaminhadas para o presidente da Comissão
competente, o PDG José Eduardo Cogo, e que, posteriormente, serão analisadas
pela referida comissão e votadas ao final da reunião. Esclarecendo sobre o
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conteúdo da moção recebida, informou que a Moção de número um foi
apresentada pelo LC Niterói Fonseca, indicando CL Alexandre Mendes para
concorrer ao cargo de primeiro vice Governador do Distrito para o Ano
Leonístico dois mil e vinte um/dois mil e vinte dois; Moção de número dois, do
LC São Gabriel da Palha, indicando CL Edson Loss para concorrer ao cargo de
segundo vice Governador do Distrito para o Ano Leonístico dois mil e vinte
um/dois mil e vinte dois. Sendo assim, deu-se finalizada a fala do secretário CL
Alcides Zerbone Soares, no mesmo tempo, agradeceu a todos. Nesse momento,
foi passada a palavra ao DG CL Jorge de Jesus Bandeira Calixto. Após informar
os presentes, convidou a CaL Ivany Conceicao Brandão, LC Guarapari,
Assessora das Olimpíadas Especiais. A Companheira cumprimenta todos os
companheiros presentes na reunião, saúda o Governador, os PDGs e
representantes de clubes presentes e inicia a apresentação sobre o trabalho
feito no primeiro semestre do Ano Leonístico dois mil e vinte/dois mil e vinte
um com relação às olimpíadas especiais. Inicia sua fala destacando a
impossibilidade de realizar atividades presenciais em função da pandemia de
Covid-19 e do distanciamento social exigido em diversos municípios. As
atividades do primeiro semestre foram focadas no projeto intitulado “Missão:
Inclusão”. Em uma apresentação de slides, a Companheira transcorreu sobre o
projeto e os resultados obtidos até o presente momento. Fala a respeito da
população mundial de pessoas portadoras de deficiência intelectual, que conta
com mais de duzentos milhões de indivíduos, e sobre a suma importância de
promover a inclusão desses indivíduos na sociedade. Em seguida, destaca a
finalidade do gabinete de Olimpíadas Especiais: “Através da participação em
esportes, acreditamos que podemos promover não apenas a inclusão, mas
também uma melhoria cognitiva de todas essas crianças, adolescentes e
adultos. Portanto, buscamos conquistar, inspirar confiança e questionar os
equívocos mais comuns sobre as deficiências intelectuais. A missão das
Olimpíadas Especiais e do “Missão Inclusão” é promover treinamento
esportivo e competições durante todo o ano com variados esportes olímpicos
para crianças e adultos portadores de deficiência intelectual, dando a eles
continuadas oportunidades de desenvolvimento e de aptidão física”. Em
seguida, fala sobre a distribuição das Olimpíadas Especiais pelo Brasil,
descreve: As Olimpíadas especiais estão distribuídas pelos estados do Ceará,
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Espírito
Santo, este último sendo o mais recente; nove diretórios regionais em sete
estados; quarenta e nove mil e oitenta e um atletas treinando, quinze mil cento
e dezenove atletas competindo e dois mil oitocentos e trinta e um atletas
parceiros; treze mil e quatrocentos voluntários, sendo três mil quinhentos e
trinta e sete técnicos, doze esportes e cento e quarenta e quatro eventos anuais
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em sete estados. Pontua, em seguida, que os dados apresentados, devido às
dificuldades de acesso a dados mais recentes, são referentes aos anos de dois
mil de dezessete e dois mil e dezoito, mas garante que não houve grandes
alterações, visto a conjuntura atual. Em seguida, fala a respeito da renovação
da parceria das Olimpíadas Especiais com Lions Internacional a partir dos
Esportes Unificados, dito pela companheira como uma maneira de aumentar o
quadro de sócios, envolver os Leos Clubes e, consequentemente, formar novos
Leões. A Companheira mostrou uma foto do evento “Copa Mundial de Futebol
Unificado cinquenta anos Special Olympics”, ocorrido em Chicago em Julho do
ano de dois mil e dezoito, evento este em que o Distrito LC-11 participou e se
classificou como vice-campeão. Fala sobre a contribuição realizada pelo Lions
como patrocinador das Olimpíadas Especiais em dois mil e dezesseis, no valor
de R$1.431.665,70(um milhão quatrocentos e trinta e um mil seiscentos e
sessenta e cinco reais e setenta centavos) e ressalta a importância da
contribuição do Lions para a realização das Olimpíadas Especiais. Em seguida,
fala sobre as atividades realizadas neste ano a fim de cumprir a renovação do
contrato com Lions Internacional. O plano de atividades executado foi
intitulado “desafio Inclusão é Ação” e menciona que foram momentos
divertidos e produtivos de interação entre os companheiros e a comunidade:
“Foi muito bom para diminuir a ansiedade e aproximar mais os atletas
especiais dos Leões, Leos e Castores”. Menciona dificuldades de contato com os
Leos Clubes do Distrito para a realização de serviços e eventos relacionados às
Olimpíadas Especiais. Fala um pouco sobre alguns desafios de atividades
físicas realizados e diz que os Companheiros podem entrar em contato para
pegar os slides. Dentre os desafios estavam, com seus devidos títulos, “inclusão
é desafiar as habilidades com os pés”, “inclusão é desafiar as habilidades com
as mãos”, “Inclusão é desafiar seus Limites”, “Inclusão é expressão e Arte” e
“Inclusão é Mostrar seu Talento Artístico”. Fala um pouco sobre as regras
estabelecidas aos comitês para a realização dos desafios e premiações desses
momentos dos desafios. Mostra uma arte das Olimpíadas Especiais, criada pelo
PDG Edson Francis Da Silva Souza, que é utilizada como marca em todo
material das Olimpíadas Especiais. Fala sobre a renovação recente da parceria
de longa data do LCIF com as Olimpíadas Especiais: “Além dos exames de visão
e óculos de grau, esta expansão de cinco anos, conhecida como “Missão:
Inclusão”, está criando programas para apoiar a aceitação de pessoas com
deficiências intelectuais em suas comunidades”. Após esse momento, a
Companheira fala sobre a importância dos Leos nas Olimpíadas Especiais: “Os
Leos têm importante papel a ser desempenhado nesta parceria ampliada, que
foca no programa das Olimpíadas Especiais conhecido como Esportes
Unificados. Ao se juntarem aos atletas das Olimpíadas Especiais para treinar e
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competir em diversos esportes, os Leos estão liderando através do exemplo.
Ambos os Leos e os atletas das Olimpíadas Especiais melhoram seu preparo
físico, suas habilidades e aprendem sobre o valor da aceitação e inclusão. As
metas dos Esportes Unificados são de equilibrar o nível de habilidades dos
atletas das Olimpíadas Especiais com seus parceiros e promover a inclusão
através da prática e da competição em equipe. As Olimpíadas Especiais e o
Lions Clubes Internacional continuam trabalhando para mostrar que as
pessoas com deficiências intelectuais têm talentos e habilidades essenciais que
desejam oferecer às suas comunidades. Tanto dentro como fora do campo, os
atletas das Olimpíadas Especiais e os Leos continuam formando parcerias para
criar inclusão social”. Pontua a colaboração de muitos companheiros nas metas
de caminhadas diárias, chama atenção para a possibilidade de associar as
milhas computadas com doações aos comitês das Olimpíadas Especiais e pede
a ajuda dos companheiros para a realização de tal associação. Chama a atenção
dos presidentes de clubes acerca dos recursos encaminhados e realização das
atividades referentes às olimpíadas especiais, especialmente pelo caráter de
união e serviço desse projeto. Tece agradecimentos especiais ao Governador,
ao CL Alex, de Colatina e ao CL Alexandre pela contribuição à pontuação do
comitê. Dá destaque à ocasião de seis anos de parceria das Olimpíadas
Especiais Brasil com a Fundação Lions Clubes Internacional e tece desejos de
participação dos clubes nas Olimpíadas Especiais, não apenas em virtude do
recurso sendo aplicado no Brasil e no Distrito, mas também pela manutenção
do projeto. Fala a respeito das estratégias para execução das Olimpíadas
Especiais e do movimento “Missão: Inclusão”, pontua: melhorar a qualidade da
programação esportiva; aumentar a inclusão por meio de eventos de esportes
unificados e de atletas jovens, especialmente nas escolas; Apoiar os atletas nos
esportes e na qualidade de vida; Melhorar as relações públicas usando nossos
atletas e embaixadores; conectar o movimento, aumentando nossa força para
falarmos como uma voz coletiva; maximizar o impacto externo dos jogos e
competições para exibir as habilidades dos atletas; reforçar nossas
capacidades; ampliar a captação de mais recursos financeiros; fortalecer
nossas lideranças, incluindo atletas líderes. Agradece aos companheiros
presentes na reunião, ao casal governador e apresenta um vídeo sobre as
Olimpíadas Especiais e o “Missão: Inclusão”. O Governador se comove com o
vídeo e agradece à CaL Ivany pela sua apresentação. Em seguida, o governador
agradeceu a Assessora e voltou a palavra ao Mestre de Cerimônia. O Mestre de
Cerimônia convidou, em seguida, o PDG Zoé Antonio Donatti, Coordenador de
GMT, que realiza cumprimentos a todos os presentes e prossegue sua
apresentação. O Coordenador inicia sua fala citando as dificuldades no início
do Ano Leonistíco no âmbito de filiação de novos associados e no âmbito do
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déficit de associados, especialmente em função do cenário pandêmico, que
dificultou reuniões, atividades, filiação de novos associados e causou
fechamento de clubes. Apresenta aos companheiros a evolução do quadro de
associados do final da gestão anterior até o dia presente na gestão atual,
revelando saldo negativo. Mostra dados sobre a distribuição por gênero de
associados, revelando 63,2% masculino e 36,8% feminino, um pouco abaixo da
meta de Lions Internacional de equidade estabelecida em cinquenta por cento
masculino e cinquenta por cento feminino. Fala a respeito do desempenho dos
clubes: dezesseis clubes apresentaram saldo positivo de associados; dezoito
clubes apresentaram saldo negativo e quinze clubes permaneceram estáveis.
Pontua a respeito dos clubes em suspensão financeira, Bom Jesus do
Itabapoana, Campos e Ecoporanga, e do Lions Clube Montanha Amizade
Solidária, em estado de cancelamento. Mostra dados a respeito dos associados
Leos, sendo sessenta e oito companheiros Leos em cinco clubes ativos. Após,
comenta o resultado da Campanha de Aumento de Associados realizada no
primeiro semestre do Ano Leonístico dois mil e vinte/dois mil e vinte um.
Primeiro lugar na categoria Aumento Absoluto: LC Cabo Frio, com saldo
positivo de seis associados; Segundo lugar na categoria Aumento Absoluto: LC
Colatina Rio doce, com saldo positivo de cinco associados; primeiro lugar na
categoria Aumento Percentual: LC Cabo Frio, com aumento percentual de
trinta por cento; Segundo lugar na categoria Aumento Percentual: LC Campos
Tamandaré, com aumento percentual de dezoito vírgula setenta e cinco por
cento; Menções Honrosas aos padrinhos, primeiro lugar: CL Edson Cardoso de
Lemos, do LC Cabo Frio; segundo lugar: PCC CL Darly A. de Vasconcellos, do LC
Guarapari Cidade Saúde; terceiro lugar: empate entre CL Max Tadeu Cruz, do
LC Colatina Rio Doce e CaL Odalva Fonseca de Vasconcellos, do LC Guarapari
Cidade Saúde. No momento seguinte, o coordenador fala a respeito da
continuidade da Isenção de Joia Internacional e Distrital para novos associados
e novos clubes até junho do ano dois mil e vinte um. Ressalta que clubes em
suspensão financeira em dezembro do ano anterior não estão isentos da antiga
dívida e reforça que estas dívidas devem ser pagas até março do presente ano
a fim de que os clubes não sejam cancelados. O companheiro finaliza sua fala
agradecendo ao governador e aos membros presentes na reunião. Em seguida,
o governador agradeceu ao Coordenador e voltou a palavra ao Mestre de
Cerimônia. O Mestre de Cerimônia convidou, em seguida, o PDG CL Edson
Francis Da Silva Souza, coordenador de LCIF no distrito LC-11, que realiza
cumprimentos a todos os presentes e prossegue sua fala “Quem acolhe um
benefício com gratidão, paga a primeira prestação da sua dívida”, iniciando-a
mencionando a dívida do Distrito LC-11 com o LCIF. Destaca que reconhece as
dificuldades de arrecadação dos clubes, mas pede para que, aqueles que
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possam, realizem pequenas doações. O coordenador mostra, em sua
apresentação, algumas fotos dos recebimentos de doações do LCIF. Em
seguida, fala a respeito da estratégia de arrecadação “Vaquinha online”,
consistente em uma plataforma online aberta para a arrecadação coletiva de
fundos. Posteriormente, ainda referente à campanha de arrecadação por meio
de Vaquinha Online, o companheiro apresenta a arrecadação coletiva
intitulada “Ajude com bondade e compaixão a salvar o Mundo – LCIF/LC11”.
Com a meta de dez mil reais, a campanha tem por objetivo arrecadar fundos
para LCIF. Em um momento seguinte, fala sobre o movimento “Ação
Solidariedade Entre Amigos”, realizado no final do ano de dois mil e vinte
visando arrecadar mantimentos para as comunidades necessitadas no
município de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Após esse exemplo, o coordenador
se põe à disposição para a recepção de críticas e sugestões para a pasta de
LCIF, especialmente no tocante às arrecadações. O companheiro finaliza sua
fala dando breves instruções para a doação por meio da Vaquinha Online e
agradecendo a presença dos membros na reunião. Em seguida, o governador
agradeceu ao Coordenador, o parabenizou pela ideia e voltou a palavra ao
Mestre de Cerimônia. Em seguida, o Mestre de Cerimônia convidou para fazer
o uso da palavra o segundo Vice Governador, o CL Alexandre Mendes, atual
coordenador GST do Distrito, que saúda o Governador do Distrito e os
membros presentes na reunião. O Coordenador elogia e parabeniza a execução
e reportes das atividades realizadas pelo Distrito no primeiro semestre do Ano
Leonístico. Após esse momento, traz à reunião dados estatísticos a respeito das
reportagens de atividades do Distrito: duzentas e trinta e nove mil pessoas
atendidas até o presente momento, superando em torno de catorze por cento a
meta prevista no início da gestão; mil seiscentos e setenta e nove atividades
realizadas, superando em torno de setenta e um por cento a meta prevista;
setenta e três mil horas de serviço voluntário, cumprindo em torno de vinte e
dois por cento da meta estabelecida, mas justificada pelo coordenador como
sendo em função do cenário pandêmico, que dificultou a execução de
atividades presenciais; trinta e oito dos quarenta e nove clubes realizando
reportes de maneira regular; cinco dentre os seis Leos Clubes reportando
regularmente; mil quinhentas e trinta e uma árvores plantadas, representando
cerca de 15,31%(quinze inteiros e trinta e um centésimos por cento) da meta
estabelecida. O Coordenador agradece e parabeniza o empenho do Governador
no reforço do pedido para a execução dos reportes por parte dos clubes e
aproveita o momento para pedir que os clubes que não estejam reportando
passem a reportar, se põe à disposição para auxiliar os clubes na execução dos
reportes. Finaliza sua fala agradecendo a oportunidade concedida pelo
Governador para que estivesse à frente da pasta de GST do Distrito e finaliza
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sua fala agradecendo ao Governador. Dando continuidade à reunião, o DG CL
Jorge de Jesus Bandeira Calixto volta a palavra ao Mestre de Cerimônia. O
Mestre de Cerimônia convida, em seguida, o CL Alcides Zerbone Soares,
secretário do Distrito LC-11 Ano Leonístico dois mil e vinte/dois mil e vinte
um, para a apresentação de relatório do primeiro trimestre da secretaria do
Distrito. O Secretário saúda o Governador do Distrito e os membros presentes
na reunião. Inicia a sua apresentação falando da tristeza do Distrito LC-11
pelas perdas, que serão irreparáveis para o movimento Leonístico, e pede a
Deus forças aos familiares desses que partiram, que possam ser consolados e
que possam superar esse difícil momento que atravessamos. Em seguida,
passou uma mensagem inicial voltada às vitimas da covid-19 com trechos da
canção de Milton Nascimento "Canção da América". Em seguida passou a
mensagem do Presidente Internacional IP JUNG-YUL CHOI “Somos uma das
organizações voluntárias mais diversas e inclusivas do mundo. Atendemos
todas as pessoas, em todos os lugares, e é a nossa grande diversidade que
possibilita nosso serviço extraordinário. Ao reunir pessoas de diferentes
culturas, perspectivas e origens, somos capazes de enfrentar os desafios de
uma maneira singular. Nós, literalmente, levamos um mundo de serviços a
todos os projetos que os Leões realizam”. Dando continuidade à sua
apresentação, aproveitando a oportunidade, esclareceu que todas as planilhas
de seu Relatório encontram-se registradas e publicadas nos anexos do site do
Distrito LC11. Dando prosseguimento, inicia sua fala a respeito do relatório
com a evolução do número de associados: Região “A” com saldo negativo de
trinta e três associados no total; Região “B” com saldo positivo de quinze
associados; Região “C”com saldo negativo de cinco associados; Região “D” com
saldo negativo de dois associados; Região “E” com saldo positivo de dois
associados; Região “F” com saldo positivo de seis associados. Fez uma
demonstração gráfica mostrando a situação do Lions no Mundo, no Brasil, no
Distrito Múltiplo e no Distrito LC11, destacando os aspectos dos clubes do
Distrito relativos ao segundo trimestre do Ano Leonístico dois mil e vinte/dois
mil e vinte um: análise da situação atual de cada clube, crescimento e
diminuição do número de associados, do número de companheiros de Melvin
Jones, dentre outros. Terminada a apresentação, o Governador, logo em
seguida, coloca em discussão o relatório do Secretário. Não havendo discussão,
coloca o relatório em votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.
O Governador agradece e cumprimenta o Secretário do Distrito pela belíssima
apresentação e pelo belo trabalho que está desenvolvendo à frente da
secretaria do Distrito e volta a palavra ao Mestre de Cerimônia. Devolvida a
palavra ao Mestre de Cerimônia, este convida o Tesoureiro Ano Leonístico dois
mil e vinte/dois mil e vinte um do Distrito LC-11, o CL Helcio de Oliveira
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Coutinho, para apresentar o relatório do trimestre Ano Leonístico dois mil e
vinte/dois mil e vinte um que, aproveitando a oportunidade, esclareceu que
todas as planilhas de seu Relatório encontram-se registradas e publicadas nos
anexos do site do Distrito LC11 e que foram enviadas para os dirigentes dos
clubes e do distrito. Após os seus esclarecimentos, O Tesoureiro inicia sua fala
cumprimentando os membros presentes na reunião e fala sobre a Prestação de
Contas do Trimestre e RECAP. O companheiro deixa registrada a sua
preocupação com a situação financeira do distrito, visto que fez um
levantamento referente à previsão orçamentária, onde foi constatada a perda
de um recebimento de cento e treze mil reais. Destacou que utilizaria de
arredondamentos dos valores. Mencionou caber à cota do distrito, referente a
associados familiares e titulares, quarenta e seis mil quinhentos e vinte reais,
valor condicionado ao pagamento de todos os clubes. Menciona inadimplência
em torno de dezoito por cento, acarretando em possível queda da arrecadação.
Referente às despesas fixas do distrito, cita estar previsto o recebimento de
trinta e oito mil cento e quarenta e seis reais (R$ 38.146,00), valor deficitário
mediante a despesa fixa do distrito, cujo valor é dito pelo tesoureiro como
sendo de quarenta e um mil e duzentos reais (R$ 41.200,00). Afirma estar
preocupado com a diminuição do quadro social do distrito e como os
problemas do momento atual estão diminuindo o quadro associativo, ressalva
que a despesa fixa do distrito não diminui mesmo com essas quedas. Diz que
os dados mostrados até o momento ainda não estão computando as despesas
com pin, brindes, troféus e Reunião de Gabinete. Destaca também que, no
momento, não está havendo seminário de Liderança e afirma ser necessário
discutir os custos deste evento a fim de realizar corretamente a previsão
orçamentária. Em virtude dos fatores mostrados, menciona a possibilidade de
rever os valores das cotas distritais. Relata, também, que o distrito perdeu, no
ano anterior, treze mil e oitocentos reais (R$13.800,00) de clubes fechados que
não pagaram as dívidas com o distrito, valor que o distrito teve de pagar ao
distrito múltiplo. Fala a respeito dos recebimentos previstos de débitos com o
Distrito datados para o mês de fevereiro, totalizando setenta e quatro mil reais
(R$ 74.000,00), valor obtido somado ao débito de clubes no Mês de Dezembro,
que totalizava cinquenta e cinco mil cento e vinte e dois reais (R$55.122,00).
Frisa que o Recap foi colocado no site do Distrito e foi encaminhado aos clubes.
Menciona débito anterior ao atual Ano Leonístico no valor de quarenta e oito
mil reais (R$48.000,00) e débitos do atual Ano Leonístico no valor de seis mil
setecentos e noventa e um reais (R$6.791,00). Afirma que, caso os clubes não
paguem as cotas do segundo semestre, constará cerca de sessenta mil reais
(R$60.000,00) em débito. Menciona novamente o índice de inadimplência a
dezoito por cento e mostra preocupação com a perda desses valores,
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especialmente no tocante aos pagamentos ao Distrito Múltiplo. O Tesoureiro
informa que já há clubes quitando as dívidas, mas pede aos presidentes de
clubes, regiões e divisões que ainda não quitaram tais dívidas estejam
entrando em contato para a quitação. Colocou-se à disposição para qualquer
pergunta e dúvida e lembrou mais uma vez que o curso de Liderança, excelente
para o distrito, possui um custo alto, que não é arrecadado para seu
pagamento. Menciona que a arrecadação para tal parte do valor de oitenta e
sete reais da cota Distrital, que não está sendo paga de maneira regular por
entre os sócios. Ainda afirma que a realização e previsão orçamentária para a
realização do curso só está sendo possível devido ao não gasto de dinheiro
com o RGD. Frisa sua obrigação como tesoureiro de relatar esses dados a
todos. Logo em seguida, o PDG Deocleciano F de Andrade Filho solicitou a
palavra pela ordem e relatou que havia, à sua época de governadoria, na
previsão orçamentária, entre dois mil a dois mil e quinhentos reais para a
realização do instituto, indagando ao tesoureiro se está sendo gasto mais do
que esse valor com o Instituto. O Tesoureiro informa que o valor referente à
realização do instituto está presente na previsão orçamentária e disponível
para tal finalidade, destaca acerca de alguns valores referentes à arrecadação e
aos custos para sua realização. Em seguida, o PDG Deocleciano F de Andrade
Filho relata que acredita que o valor atualmente presente para o instituto está
alto com relação ao de sua governadoria, afirma que, à sua época, o Instituto
era financiado pelos próprios instrutores e sugere discussão com o comitê de
honra a respeito da finalidade do Instituto; solicita, também, conversa com o
tesoureiro, presidentes de clube e outros PDGs a fim de cobrar clubes
devedores e negociar dívidas; finalizou agradecendo a fala a ele concedida. O
Tesoureiro, em seguida, diz estar aberto a sugestões relativas aos custos e
arrecadações do instituto, diz haver necessidade de realizar levantamento
desses custos e afirma ter sido pego de surpresa com o valor de quatro mil
reais na previsão orçamentária. O Governador elucida alguns custos
representados em dezoito componentes, sendo exemplos a hospedagem e
alimentação, e diz que esses custos foram levantados pelo companheiro Thiago
Siqueira Ramos e o PDG Zoé Antonio Donati, todos levantados sob os padrões
de Lions Internacional. Em seguida, o tesoureiro relata que não é contrário aos
custos, mas que necessita se prevenir desses custos por meio da previsão
orçamentária. O PDG Deocleciano F de Andrade Filho pede a palavra
novamente e afirma que o Distrito, em sua época, não pagava hotel e despesas
para o instituto, afirma que o modelo atual para a execução e financiamento do
IDLL – Instituto Distrital de Liderança Leonística é um modelo diferente do
que era empregado em sua governadoria e sugere que seja alterado de modo a
reduzir os custos para o Distrito. O Governador diz que a proposta do PDG
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deve ser debatida e pensada. Após, o PDG Zoé Antonio Donati pede a fala para
esclarecer alguns pontos mencionados a respeito do IDLL; elucida que o IDLL –
Instituto Distrital de Liderança Leonística é realizado nos mesmos moldes do
Instituto Regional de Campinas e dos Institutos Avançados Leonísticos, sendo
com base nos padrões de Lions Internacional e não sendo algo local; afirma
que os instrutores devem ser certificados pelo Lions Internacional e que não
oferecem custo para instruir no Instituto; fala sobre o balanço de custos onde a
arrecadação com a inscrição dos participantes não supre o custo total para a
realização do evento e destaca a necessidade do subsídio do Distrito para
custear essas despesas; destaca que a quantia gasta na última execução do
evento é a mesma prevista para a atual realização; destaca, também, que não
existe obrigação estatutária desse gasto para o Distrito, mas que é possível
prevê-lo no orçamento anual do Distrito; Finaliza sua fala ressaltando a
necessidade de realizar o Instituto para o desenvolvimento de pessoas no
Distrito e que, a fim de realizá-lo, faz-se necessário o subsídio do Distrito,
ainda que implique na realocação de recursos financeiros, especialmente em
função do momento atual da economia. O Governador afirma, em seguida, que
todas essas questões devem ser pensadas e calculadas e que concorda com a
arrecadação de oitenta e sete reais por associado, mencionada no início do
relatório do Tesoureiro. Em momentos seguintes, a CaL Ivany Conceicao
Brandão, LC Guarapari, e o IPDG Hélio José Sussai destacam a importância da
execução do IDLL – Instituto Distrital de Liderança Leonística e solicitam que
não seja visto como gasto, mas sim como um investimento para o Distrito o
PDG Hélio José Sussai propôs que seja retirada uma parte do dinheiro
destinado à convenção para o investimento do IDLL – Instituto Distrital de
Liderança Leonística. Após, o tesoureiro termina sua fala esclarecendo que não
é contra ao instituto e se pondo à disposição da governadoria para sanar
qualquer duvida. Terminada a apresentação, o Governador, após, colocou em
discussão o relatório da tesouraria do primeiro semestre e a previsão
orçamentária do segundo semestre ano lesonístico dois mil e vinte dois mil e
vinte e um. Não havendo discussão, colocou em votação, tendo o mesmo sido
aprovado por unanimidade. O governador agradece a apresentação do CL
Hélcio de Oliveira Coutinho. Dando continuidade, o governador agradece e
volta a palavra ao Mestre de Cerimônia. O Mestre de Cerimônia convida a
Comissão de Moções para a apresentação de seu relatório. O Presidente PDG
José Eduardo Côgo, do LC Colatina Centro, após cumprimentar os membros
presentes, tecer elogios e agradecimentos, inicia sua fala a respeito do
relatório da comissão de moções. Inicia sua fala relembrando os companheiros
da aprovação da moção da futura governadora, CaL Adélia de Souza
Fernandes, LC Cachoeiro do Itapemirim Frade e Freira, datada do dia quatro
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de outubro do ano de dois mil e vinte e uma vez aprovada não há a
necessidade de se colocar novamente em pauta. Após, fala a respeito das duas
moções, recebidas virtualmente por intermédio do Secretário do Distrito, que
foram distribuídas e discutidas por entre os membros da Comissão de Moções.
Em função da plataforma em que está ocorrendo a reunião, o companheiro
atua como secretário e expõe em reunião o parecer da Comissão de Moções a
respeito das moções recebidas: “Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e
vinte e um, tendo por local a plataforma virtual em razão da pandemia do
Coronavírus, reuniu-se a Comissão de Moções, designada pelo Governador
Jorge de Jesus Calixto, composta pelos seguintes membros: PDG CL José
Eduardo Côgo, LC Colatina Centro como presidente, tendo como membros o
PCC Luís Carlos Peçanha da Encarnação, LC Nova Friburgo Conselheiro
Paulino, PDG Zuraide Fiqueiredo Guedes, LC Porciúncula, PDG Lacy Filgueiras
de Amorim, LC Santa Teresa Colibri, CaL Angela Maria Gripe, LC Porciúncula. A
comissão recebeu duas moções, a primeira encaminhada pelo LC Niteroi
Fonseca, indicando o CL Alexandre Mendes para concorrer ao cargo de
primeiro governador do Distrito do LC-11 no ano dois mil e vinte um , dois mil
e vinte e dois; a segunda moção, proposta pelo LC São Gabriel da Palha,
indicando o CL Edson José Loss para concorrer ao cargo de segundo vice
governador do Distrito LC-11 no ano leonístico dois mil e vinte um , dois mil e
vinte e dois. A comissão fez analise das documentações encontradas e assim
decidiu indicar o companheiro Edson José Loss para o cargo de segundo vice
Governador para o Ano Leonistico dois mil e vinte um, dois mil e vinte e dois;
indicar o companheiro Alexandre Mendes para o cargo de primeiro vice
Governador Ano Leonistico dois mil e vinte um , dois mil e vinte e dois. De
acordo com as normas estatutárias, a eleição deverá ser secreta. Nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, lavrou-se a
presente ata, que, após lida e assinada, deverá ser encaminhada ao Governador
do Distrito para submetê-la à plenária da terceira reunião virtual. Após leitura
da ata, agradece aos companheiros e à governadoria, diz que encaminhou-os a
ata e pede pelo prosseguimento da reunião. O Governador, após, colocou em
discussão a moção encaminhada pelo LC Niteroi Fonseca, indicando o CL
Alexandre Mendes para concorrer ao cargo de primeiro governador do Distrito
do LC-11 no ano dois mil e vinte um, dois mil e vinte e dois. Não havendo
discussão, colocou em votação, tendo o mesmo sido aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Governador colocou em discussão a moção
encaminhada pelo LC São Gabriel da Palha, indicando o CL Edson José Loss
para concorrer ao cargo de segundo vice governador do Distrito LC-11 no ano
leonístico dois mil e vinte um, dois mil e vinte e dois. Não havendo discussão,
colocou em votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. Dando
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continuidade, o governador agradece e volta a palavra ao Mestre de Cerimônia.
O Mestre de Cerimônia convida para fazer o uso da palavra o segundo Vice
Governador, o CL Alexandre Mendes, atual coordenador GST do Distrito, que
cumprimenta o Governador e as demais autoridades presentes, agradece ao
Gabinete pela aprovação da indicação ao cargo de primeiro vice-governador e
inicia sua fala. Põe-se à Disposição para trabalhar pelo distrito e pontua
algumas observações, tais como a realização do primeiro FOLAC virtual do
Distrito, que será gratuito ao leonismo, e pede para que os companheiros
estejam presentes na Convenção Internacional Virtual, em que, pela terceira
vez, um Companheiro Leão do Brasil será eleito como Presidente
Internacional. Quanto a esta, pontua que até o dia trinta e um de março serão
cobrados cinquenta dólares pela inscrição na Convenção. Ressalta a
importância de o Distrito LC-11 compor uma boa caravana nesta Convenção
Internacional. Mais uma vez, agradece ao Distrito e põe-se à disposição para
ajudar. O Governador agradece, cumprimenta o segundo vice Governador CL
Alexandre Mendes e volta a palavra ao Mestre de Cerimônia. Dando
prosseguimento, o Mestre Cerimônia convidou a primeira vice Governadora,
CaL Adélia de Souza Fernandes, para fazer o uso da palavra. A companheira
cumprimenta a todos os companheiros presentes na reunião e faz menções
especiais ao 1ºVCC José Gomes Duba das Chagas, LC-6, que será presidente do
Distrito Múltiplo futuramente, à PCC Vilma Raid Fernandes, LC-4, ao PCC Luís
Carlos Pessanha da Encarnação e ao PDG Jovelino Venturim Filho. Diz que
sente saudades do contato físico, das palavras amigas com os companheiros e
dos eventos. Destaca que o cenário atual possuiu um ponto positivo que foi a
extensão dos Laços de amizades com outros Distritos e pessoas e cita “Vamos
aproveitar as adversidades da doença para que possamos nos reinventar e tocar
nosso Distrito”. Pontua a respeito do Instituto de Liderança Leonística e diz que
irá se reunir com sua equipe para encontrar maneiras para realizar tais
eventos benéficos para o Distrito, e afirma “Educação não é gasto, é
investimento para nosso Distrito”. Afirma que contará com todos do Distrito e
destaca que sua Governadoria será de ampla comunicação com os associados,
mas com “Economia de Guerra”. Deseja uma boa tarde a todos e agradece pelo
momento de fala. Dando continuidade, o Governador agradece a Primeira Vice
Governadora CaL Adélia de Souza Fernandes e devolve a palavra ao mestre de
cerimônia. Depois de realizadas todas as apresentações, o Mestre de Cerimônia
PDG José Rodrigues dos Santos fez os agradecimentos por ter sido convidado
para atuar como Mestre de Cerimônias. Dando prosseguimento, o DG Jorge de
Jesus Bandeira Calixto agradeceu ao Mestre de Cerimônia por ter conduzido
brilhantemente os trabalhos desta terceira Reunião do Gabinete Distrital. Ao
final da Reunião, o Governador inicia sua mensagem final fazendo uma
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homenagem aos ex Governadores, não apenas os ali presentes, mas aqueles
que já partiram dessa vida também, que tanto fizeram para que o Distrito LC11 chegasse onde chegou: “Apresento esta homenagem e reconhecimento do
Distrito LC 11 aos companheiros que, de maneira voluntária, tiveram a coragem
de conduzir o leonismo no distrito. Nos honrando, com suas experiências e
lideranças, um legado de exemplo e conduta ao longo dos anos”. Após esse
momento emocionante, diz que irá publicar no site do Distrito a relação de
todos os governadores que trilharam o mesmo caminho que está sendo
trilhado agora, afirma que esses companheiros foram os alicerces do Distrito.
O Governador afirma sentir falta do PCC Darly A. de Vasconcellos e sua esposa
CaL Odalva Fonseca de Vasconcellos, que não estiveram presentes à reunião
devido a seu acometimento pela Covid-19, e tece votos de melhora e oração ao
casal. O Governador demonstra preocupação em relação aos companheiros
adoecidos e com a situação do Distrito em função da pandemia. Faz um pedido
aos presidentes de região, divisão e clubes para que sejam cuidadosos com
relação aos clubes, especialmente aqueles que estão próximos de fechamento.
Menciona reunião com comitê honorário a respeito de dúvidas e decisões de
destinação de patrimônio de clubes em caso de fechamento, afirma ter
recebido poucas respostas dos presidentes de clubes relativos a esse tópico;
pede encarecidamente que os presidentes possam colaborar com esse
trabalho. Outro ponto levantado pelo Governador foi um pedido pela
colaboração de todos os companheiros quanto à saúde dos clubes. Seguindo,
passou a ler uma mensagem que preparou para esta reunião: “Companheiras,
companheiros, companheiros Leo, Domadoras e voluntários do nosso amado
Distrito LC-11, decorridos sete meses de trabalho, encontramo-nos ainda numa
considerável situação de incerteza quanto à normalidade de nossas atividades e
campanhas na forma presencial. Entretanto, temos a esperança de que, com o
início da vacinação, brevemente estaremos em condições de, aos poucos,
voltarmos a praticar nossas atividades normais, obedecendo, contudo, as
condutas de proteção recomendadas pelos órgãos de vigilância sanitária.
Iniciamos nossas visitas em setembro e, até a presente data, realizamos vinte e
oito visitas aos clubes, sendo vinte e três presenciais e cinco de forma virtual. A
todos externamos os nossos mais profundos agradecimentos pela receptividade e
carinho com que nos receberam. Tivemos a oportunidade de conhecer e atestar a
pujança daqueles clubes, não somente os que visitamos presencialmente, mas
também daqueles que relataram suas atividades durante as reuniões virtuais. O
nosso muito obrigado por tudo. Queremos agradecer aos presidentes de clubes
pelo exercício de suas lideranças, em nome dos quais agradecemos, também, aos
membros do quadro associativo pelos relevantes atendimentos prestados
durante esta fase que estamos vivendo, em que a nossa exposição é difícil e

Sede Administrativa: Rua Santana do lapó, 31/205 - Ed. Livorno - CEP: 29215-020 – Muquiçaba - Guarapari - ES
TeleFax: (27) 3262 -8472 - lionslc11@lionslc11.org.br - www.lionslc11.org.br

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES

DISTRITO LC-11 AL 2020-2021
(CNPJ: 27.784.685/0001-60)

DG JORGE DE JESUS BANDEIRA CALIXTO
CaL VERA
“ENGAJAMENTO E COMPAIXÃO PARA SERVIR”

Governador
DG Jorge de Jesus B. Calixto
R. Antônio Raposo, 2985 C 17
Araruama-RJ
CEP 29970-000
(22) 2661-5539 / 99864-1900
jorgevcalixto@hotmail.com
1ª Vice-Governadora
1VDG Adélia de Souza Fernandes
R. Amphiloquio Braga 27/1203
Cachoeiro de Itapemirim-ES
CEP 29303-196
(28) 3522-9652 / 99976-2148
adeliafernandes2122@gmail.com
2º Vice-Governador
2VDG Alexandre F. V. Mendes
Est. Fco. da Cruz Nunes 11722
Bloco 02 Apto 403
Niterói-RJ
CEP 24340-000
(21) 97997-2000 / (22) 98102-2000
alexandrefvmendes@gmail.com
Secretário
CL Alcides Zerbone Soares
Rua Targino Atayde, 12
Cachoeiro de Itapemirim-ES
CEP 29306-220
(28) 3532-9257 / 9946-9588
alcides@usinapaineiras.com.br
2º Secretário
CL Moacir Gomes da Costa Junior
Rua Onix, 295 - Coqueiral
Araruama-RJ
CEP 29700-000
(22) 98806-6131
moacirgomes@yahoo.com.br
Tesoureiro
CL Hélcio de Oliveira Coutinho
Rua Dr. Luiz Januário, 281
Saquarema-RJ
CEP 28990-780
(22) 2651-2015 / 97402-7304
helcio@helciocoutinhocontabil.
com.br
2º Tesoureiro
CL Antônio Pinto de Almeida
Av Nilo Peçanha, 219/505
Araruama / RJ
CEP 28970-000
(22) 99973-6400
alipia@maiaalmeida.com.br

arriscada. Vocês verdadeiramente mostram que têm paixão pelo que é possível.
Continuemos a manter os olhos e corações abertos para novas oportunidades e,
dessa forma, fazer a diferença na vida das pessoas. Por outro lado, enfatizamos
que nosso serviço, realizado de forma segura, preservou a segurança e saúde de
muitas pessoas, e assim devemos continuar. Temos, hoje, cerca de cinco meses
para o término de nosso ano leonístico, e, nesse momento, peço encarecidamente
que continuem com a mesma garra, dedicação, engajamento e compaixão para o
atendimento às pessoas que necessitam da nossa ajuda. Não devemos esquecer
de reportar o serviço prestado porque, sem isso, não podemos medir o impacto
que causamos globalmente. Nós acreditamos em vocês, companheiros e
companheiras. Eu peço força, Distrito LC-11, é isso que peço a vocês nesse
momento, em que nós somos capazes de realizar muitas coisas, muitas coisas
irão acontecer ainda nesses cinco meses, tenho certeza disso”. O Governador
finaliza sua fala se pondo ao dispor de todos os companheiros, tece votos de
força e garra aos companheiros do Distrito e agradece a todos. O Governador
agradece a presença de todos os participantes da RGD, cumprimenta a
Primeira Vice Governadora, CaL Adélia de Souza Fernandes, o segundo Vice
Governador, o CL Alexandre Mendes, todo o gabinete distrital, presidentes de
região, presidentes de divisão, presidentes de clube, assessores, Leos, Castores,
companheiros e companheiras. Para encerrar, convidou o CL Alcides Zerbone
Soares para fazer a Oração Final. Em seguida, Convidou a CaL Angela Maria
Gripe, LC Porciuncula, para fazer a oração pelo Brasil e a CaL Vera Lucia de
Medeiros Calixto para guarnecer os pavilhões e solicitou a todos para
entoarem o hino “ser Leão”, acompanhado pela mídia. Agradecendo a presença
de todos e desejando um bom final de semana a todos, declarou encerrada a
Plenária da Terceira Reunião de Gabinete Distrital do Ano Leonístico dois mil e
vinte/dois mil e vinte um. Nada mais havendo a tratar, eu Alcides Zerbone
Soares, Secretário do Distrito LC-11, lavrei a presente ata que será assinada
por mim e pelo Governador do Distrito LC-11, DG CL Jorge de Jesus Bandeira
Calixto.

CL Alcides Zerbone Soares
Secretário AL 2020/2021

CL Jorge de Jesus Bandeira Calixto
Governador AL 2020/2021
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