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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL– Distrito LC-11 AL
2020/2021 - “ONLINE” Em conformidade com as orientações emitidas
pela Diretoria Internacional de Lions Clubes, onde autorizou os Distritos e
os Distritos Múltiplos a realizarem reuniões não presenciais. Sendo assim,
após ser feita a convocação para todos os clubes desse Distrito, ao que, aos
vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte, foi realizada via
internet, na plataforma: “https://youtu.be/GJhJI7A1UIA”, a primeira
REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL– Distrito LC-11, Ano Leonístico dois
mil e vinte/dois mil e vinte um. O PDG José Rodrigues dos Santos, do LC
São Pedro, convida para fazer parte da Mesa Diretora dos Trabalhos o
Governador Jorge de Jesus Bandeira Calixto, o CL PDG e orador oficial
Ricardo Komatsu, o CC CL Eduardo Jacob, o CL PCC Darly A. de
Vasconcellos, o IPDG Hélio José Sussai, primeira vice Governadora CaL
Adélia de Sousa Fernandes, segundo vice Governador CL Alexandre
Mendes, CL PDG Edson Francis da Silva Souza, CL PDG Deocleciano F. de
Andrade Filho, o CL e secretário do Distrito Alcides Zerbone Soares e o CL e
Tesoureiro do Distrito Hélcio de Oliveira Coutinho. A seguir, declarando
estar composta a mesa diretora, passou a direção dos trabalhos ao DG CL
Jorge de Jesus Bandeira Calixto, que invocando a Deus pela grandeza da
Pátria e a paz entre os povos, declarou instalada a PRIMEIRA REUNIÃO DO
GABINETE DISTRITAL “Online”, convidou a CaL Vera Calixto, para proferir
a prece de invocação a Deus em nome de todos. Após Invocação a Deus, o
Governador convida o CL PDG José Rodrigues para realizar a leitura do
compromisso Leonístico. Após, convida a CaL Vera Calixto 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. Prosseguindo, convidou O PDG José Rodrigues dos Santos, LC
São Pedro da Aldeia, para atuar como Mestre de Cerimônia, nessa primeira
Reunião do Gabinete Distrital, que agradeceu a honrosa indicação,
prometendo desempenhar suas funções da melhor maneira possível. O
Mestre de Cerimônia solicitou o Secretário do Distrito LC-11, CL Alcides
Zerbone Soares, para proceder a leitura da Ata da quarta reunião do
gabinete Distrital, Ano leonístico dois mil e dezenove/dois mil e vinte,
realizada online. O PCC CL Darly A. de Vasconcellos, 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, a seguir em votação e aprovação a
proposição do PCC CL Darly A. de Vasconcellos. A proposição foi aprovada
por unanimidade. Em seguida, o Governador CL Jorge de Jesus Bandeira
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Calixto colocou em discussão, em votação e aprovação a ata da quarta
Reunião do Gabinete Distrital, 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 AL dois mil e
vinte/dois mil e vinte e um, foi lido. Sendo todas de acordo com artigo
quatorze, alínea “i” do artigo dezenove, do Estatuto do Distrito LC 11,
foram expedidas e lidas as resoluções de número um a quatro, para os
cargos de: Secretário do Distrito, Tesoureiro do Distrito, e seus Vices. Nas
resoluções de número cinco e seis para os cargos de: Presidente de Região e
de Divisão. Nas resoluções de número sete para os cargos de: Assessores
Distritais. Nas resoluções de número oito para os cargos de: Comissões
Permanentes e Técnicas juntamente seus membros e suplentes. Resolução
de número nove nenhum clube será suspenso ou cancelado até trinta e um
de dezembro de dois mil e vinte, em decorrência de atraso no pagamento
de quotas, sendo que o não pagamento das taxas não exime o Clube de
pagamento futuro, havendo apenas o impedimento de suspensão ou
cancelamento do mesmo no prazo avençado; isenção do pagamento de jóia
de afiliação e fundação de primeiro de julho a trinta e um de dezembro de
dois mil e vinte. Todas de acordo nos termos dos artigos primeiro;
segundo; terceiro posto nas resoluções, as quais, todos seus nomes e
termos encontram-se nos anexos do site do DLC11. O Mestre de Cerimônia
agradeceu ao secretário, e solicitou a leitura das moções, este falou que
não havia moções para a leitura e, sendo assim, deu-se finalizada a fala do
secretário CL Alcides Zerbone Soares, no mesmo tempo agradeceu a todos.
Em oportuno, o Mestre de Cerimônia ratificou a presença do PDG CL Zoé
Antônio Donati, convidando-o para mesa diretora. Nesse momento, foi
passada a palavra ao DG CL Jorge de Jesus Bandeira Calixto, para
apresentar suas metas para o AL dois mil e vinte/ dois mil e vinte um.
Nesse momento, foi desfeita a mesa diretora, para apresentação das Metas
e Plano de Ação do Governador. Iniciando, o Governador apresentou o
Emblema da Governadoria para este ano leonístico, cujo lema é
“Engajamento e Compaixão para Servir”. Metas GMT: Aumentar o quadro
associativo através de crescimento líquido de pelo menos um associado
por clube; Criação de dois núcleos com vinte associados; Criação de um
novo clube de Lions com vinte associados; Criação de um clube de Leo com
dez associados; Fazer com que, pelo menos setenta por cento dos clubes
prioritários restabeleçam o patamar mínimo de vinte associados. Metas
GLT: Realizar capacitação de duzentos e setenta leões em Reunião de
Gabinete Distrital; Realização de cursos de liderança leonística para
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preparar líderes leões a exercerem as atribuições de seus cargos com
eficácia; Realização do segundo IDLL e do primeiro ELLI; Indicação IRLL e
ALLI; Treinamento para Presidentes de Região, Divisão, Clubes e
Secretários. Metas GST: Atender mais de duzentos e vinte mil pessoas;
Realizar mais de novecentos e oitenta atividades; Realizar mais de
trezentos e trinta e seis mil horas voluntárias; Motivar o uso do My Lion
para Reportar as atividades, visando atingir cem por cento dos clubes;
Meio Ambiente - Promover o plantio de dez mil mudas de árvores nativas;
Implantar Programa de Lions Quest em pelo menos dois clubes; Realizar
pelo menos duas Olimpíadas Especiais. Metas LCIF: Doação a LCIF;
Contribuição incorporada na taxa distrital, mil e trezentos associados a
cinco reais de cada associado com um total de seis mil e quinhentos reais
em dois semestres ficando com um total de treze mil reais. Após
excelentes esclarecimentos de todas as suas metas, o Governador voltou a
palavra ao Mestre de Cerimônia. O Mestre de Cerimônia convidou o PDG
Edson Francis para fazer a apresentação do Orador Oficial, da Primeira
RGD, PDG PMJF CL Ricardo Komatsu, logo em seguida, o Mestre de
Cerimônia convidou o Orador Oficial, para apresentar sua palestra:
“Engajamento e Compaixão para Servir e Amanhã”. Após grandes
momentos de emoção, reflexão, ensinamentos, os companheiros (as) do
LC-11, aplaudiram ao PDG PMJF CL Ricardo Komatsu e o DG CL Jorge de
Jesus Bandeira Calixto, agradeceu ao Orador pela brilhante palestra e, com
a voz embargada, emocionado, lhe entregou um certificado de
homenagem, logo em seguida saudou ao CL Rodrigo Lavieri LC-2, CL
Valdomiro Ramos DLC5, CaL Karina Rodrigues do D LB1, CaL Elaine
Carvalho Castelo Branco do DLA6 e principalmente ao Diretor
Internacional CL Marciano Silvestre da Silva a quem foi dada a palavra.
Este agradeceu a todos, deu os parabéns ao IPDG Helio José Sussai, pois
mesmo sendo prejudicado com a pandemia não desanimou e continuou
lutando, junto com sua esposa Denice e fez uma excelente gestão. Solicitou
que todos ajudem o DG CL Jorge de Jesus Bandeira Calixto em sua gestão e
agradeceu novamente e voltou a palavra ao DG Jorge de Jesus Bandeira
Calixto que também agradeceu e voltou a palavra ao Mestre de Cerimônia.
O Mestre de Cerimônia, convidou a CaL Isabela Rocha Gambarti do Leo
Cruz de Aracruz, que falou com muita alegria e entusiasmo sobre o Leo no
Brasil e no Distrito LC-11 e a possível fundação de um distrito de Leo. Após
grandes momentos de emoção, reflexão, os companheiros (as) do LC-11,
aplaudiram e o Governador fez elogios ao grande movimento do Leo no
Distrito LC-11 e a garra dos jovens. Dando continuidade a reunião, o DG CL
Jorge de Jesus Bandeira Calixto voltou a palavra ao Mestre de Cerimônia. O
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Mestre de Cerimônia, convidou a CaL Claudia de Abreu Leitão Barbosa,
assessora de Novas Vozes do Distrito LC-11, que inicia sua fala declarando
o principal objetivo da assessoria de Novas Vozes, que é promover a
igualdade de gênero e a diversidade. Em seguida, afirma a principal
proposta da gestão atual para com a assessoria de Novas Vozes como
sendo promover essa diversidade e, com ela, aumentar o quadro de
associados do Distrito, aumentando o número de mulheres, jovens e
grupos sociais menos representados no quadro de associados do Distrito.
Destaca a oportunidade, diante do cenário atual de distanciamento social,
de utilizar dos meios remotos para alcançar novas fronteiras e novas
comunidades e ressalta ainda a participação do Distrito em um Concurso
Internacional de Novas Vozes e que as diretrizes para a participação desse
concurso serão enviadas aos Clubes futuramente. Destaca, também, a
necessidade de haver uma melhor rede de contato entre distritos,
especialmente no que diz respeito de compartilhar ações de liderança e
sucesso e, com isso, poder haver uma melhor divulgação dos trabalhos
leonísticos. A assessora finaliza sua fala com agradecimentos aos membros
da nova gestão e em seguida o Governador agradeceu a excelente
apresentação e voltou a palavra ao Mestre de Cerimônia. O Mestre de
Cerimônia, convidou o PDG CL Edson Francis Da Silva Souza, coordenador
de LCIF no distrito LC-11, que fez cumprimentos a todos os presentes.
Iniciou falando sobre MISSÃO da LCIF: Apoiar os esforços dos LIONS
Clubes e parceiros para atender as comunidades locais e de todo o mundo,
dar esperança e contribuir para a vida das pessoas por meio de subsídios e
projetos de serviço humanitários. Desde mil novecentos e sessenta e oito,
ajudando os Leões a aprimorar os serviços prestados. Falou também que
um Clube Modelo é um líder entre os clubes e através do trabalho de
conscientização e captação de recursos, os Clubes Modelo expandem
amplamente toda a capacidade dos Leões de levar mudanças tão
necessárias no mundo e solicitou aos clubes a entrarem no site para obter
mais informações. Dando continuidade, falou do Plano de Ação de
incentivar a realização de eventos virtuais: culturais, esportivos
leonísticos, sorteios, rifas, e-books para levar a captação das doações
voluntárias, para angariar recursos, para LCIF. Falou também do projeto
de inclusão social mesas tecnológicas para educação e reabilitação de
pessoas com deficiências; 6 mil pessoas com deficiências assistidas em
quinze APAES e instituições dos Estados do RJ e ES. Subsídio de
Emergência para enchentes ES e RJ; dez mil dólares; Subsídio de
Emergência COVID19 – RJ e ES; dez mil dólares; Subsídio de Emergência
LIONS QUEST – RJ e ES; quinze mil dólares; números relativos aos nossos

Sede Administrativa: Rua Santana do lapó, 31/205 - Ed. Livorno - CEP: 29215-020 – Muquiçaba - Guarapari - ES
T el e Fax : (2 7) 3 26 2 -8 4 72 - l io n s lc1 1@ l ion s l c1 1. or g .b r - w ww . li on s lc 11 .or g.b r
4

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
asf.advocacia@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

esforços no ano do IPDG Helio Sussai: impactamos muitas vidas com os
subsídios e falou sobre DG CL Jorge de Jesus Bandeira Calixto que firma
convênio entre Distrito LC11 e Universidade Estácio de Sá de cinqüenta e
cinco por cento de desconto em todos os Curso de Graduação e Pós
Graduação, exceto o curso de Medicina. Promovendo, no ensejo,
oportunidade de mão de obra gratuita em ações humanitárias com o corpo
docente e discente da Universidade, sem qualquer ônus paras os
associados do distrito LC11. Em seguida, o governador agradeceu a
apresentação e voltou a palavra ao Mestre de Cerimônia. O Mestre de
Cerimônia convidou o PDG Zoé Antônio Donati, Coordenador GMT do
Distrito LC-11 para o uso da palavra. O coordenador inicia sua fala tecendo
agradecimentos aos membros do conselho distrital. Após cumprimentos e
agradecimentos, tece comentários sobre o fim do AL dois mil e
dezenove/dois mil e vinte e os desafios da gestão nos últimos meses
devido à pandemia causada pelo COVID-19, tais quais o cancelamento de
diversas ações importantes para o leonismo, mas também comenta que
esses desafios se mostraram como uma grande oportunidade para o
encontro de soluções criativas de diversas problemáticas; destaca, dentre
as problemáticas anteriormente citadas, a queda no número de associados,
enquanto coordenador de GMT e como isso foi prejudicial para a gestão
anterior, mas, também, destacando as oportunidades de abertura de novos
caminhos para o leonismo e elogiando o direcionamento das metas da
atual gestão para resolução dessa problemática. Metas e ações estas como
a fundação de mais clubes em núcleos nas proximidades dos atuais Lions
Clubes e de novos clubes de Leo, além do incentivo às atividades dos atuais
Leo Clubes, citando o exemplo dos Leo Clubes anteriormente
representados na reunião. Destaca certa urgência de medidas de apoio
para os chamados “Clubes prioritários”, clubes com menos de vinte
associados, para que esses clubes não venham a ser fechados, destacando
ainda, que uma das metas da atual gestão é o apoio a esses clubes. O PDG
suplica o apoio dos presidentes de Região, Divisão e de Lions Clubes na
execução dessas metas, especialmente no apoio e recuperação do número
de associados nos Lions Clubes, especialmente no que diz respeito aos
Clubes Prioritários e na fundação de novos núcleos de Lions Clubes,
citando a possibilidade de posses virtuais de associados mediante as
circunstâncias vividas no atual cotidiano, finaliza sua fala tecendo
agradecimentos ao atual Governador do Distrito em seguida o governador
agradeceu a apresentação e voltou a palavra ao Mestre de Cerimônia. O
Mestre de Cerimônia, convidou o CL MJF Thiago Siqueira Ramos, atual
coordenador GLT do Distrito que inicia sua fala cumprimentando os
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membros presentes à Reunião e tecendo agradecimentos e destaca que,
em função da pandemia, o cronograma preestabelecido pelo IDLL em
setembro de dois mil e dezenove, não poderá ser mantido, havendo a
necessidade de antecipar o cronograma a fim de parear os cronogramas do
Distrito com o do Distrito Múltiplo e permitir a ocorrência do IRLL nos
meses de outubro e março; destaca a ocorrência do ALLY em Quito, no
Equador, entre os dias doze e quatorze de dezembro, e a possibilidade da
realização do Instituto Emergente de Liderança Leonística no ano
leonístico vigente, porém sem data definida devido às alterações no
cronograma. Destaca, ainda, que os treinamentos de RGD serão mantidos e
finaliza sua fala agradecendo ao atual Governador do Distrito. Em seguida, o
governador agradeceu e voltou a palavra ao Mestre de Cerimônia. O Mestre
de Cerimônia convidou em seguida o Coordenador de GST do Distrito LC11 o segundo vice Governador o CL Alexandre Felipe Vieira Mendes que
falou sobre os objetivos da coordenação de GST de ajudar o DG Jorge de
Jesus Bandeira Calixto a cumprir suas metas para o ano Leonístico; de
realizarmos 980 mil atividades; atendermos duzentos e vinte mil pessoas;
termos trezentos e trinta e cinco mil horas de voluntariado e com isso
mostrar a força do Distrito LC11 superando estas metas. Para isto vamos
precisar cada vez mais usar a ferramenta MyLion e relatar usando MyLion;
já fizemos a “Webinar Desvendando MyLion” Como Servir neste “Novo
Momento” e a primeira Semana de GST do LC11; realizar uma Webinar
com todos os assessores das áreas de serviço, para que juntos possamos
ajudar nosso distrito a servir neste “Novo Momento”. Toda última quintafeira do mês uma Webinar entre os clubes do Distrito, trocando suas
experiências, fomentando assim a maior integração e fortalecimento do
nosso servir e apoiar cada vez mais campanhas virtuais como exemplo a
doação de Sangue, Palestras On-line entre outras. Relatou, ainda, que
deseja colaborar com sua gestão, fomentando cada vez mais o serviço
comunitário, seja virtual ou presencial, e principalmente relatando em
MyLion. Disse que se coloca à disposição como Leão, Segundo vice
Governador e Coordenador de GST ao nosso Distrito. O governador
agradeceu e voltou a palavra ao Mestre de Cerimônia. O Mestre de
Cerimônia convidou o IPDG Hélio José Sussai e o CL Roque José Schimidte
para apresentação do relatório final da secretaria, este inicia sua fala
cumprimentando e parabenizando o atual gabinete do Distrito e todos os
companheiros que falaram anteriormente na Reunião. Após introduções,
destaca que, durante sua gestão, diversos pedidos de subsídios foram
realizados, mencionando os eventos adversos que demandaram tais
subsídios. Após menções aos subsídios, apresenta os dados a respeito do

Sede Administrativa: Rua Santana do lapó, 31/205 - Ed. Livorno - CEP: 29215-020 – Muquiçaba - Guarapari - ES
T el e Fax : (2 7) 3 26 2 -8 4 72 - l io n s lc1 1@ l ion s l c1 1. or g .b r - w ww . li on s lc 11 .or g.b r
6

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
asf.advocacia@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

número de associados no período de dois mil e dezessete a dois mil e
dezenove, assim como de entrada e saída de associados no AL 2019/2020
(dois mil e dezenove/dois mil e vinte), ressalta os problemas de entrada e
manutenção de novos sócios no distrito no final de sua gestão devido à
Resolução de Lions Internacional, que causou um débito de associados. Em
seguida, apresentou a evolução do número de associados por região;
Região “A” com saldo negativo de vinte e sete associados no total,
registrando dois clubes com menos de vinte associados; Região “B”com
saldo negativo de quarenta e quatro associados, sendo a região que mais
perdeu associados, além de ter registrado dois clubes com menos de vinte
associados; Região “C”com saldo negativo vinte e dois associados,
registrando três clubes com menos de vinte associados; Região “D”com
saldo negativo de sete associados, sendo a região que menos perdeu
associados, mas registrando quatro clubes com menos de vinte associados;
Região “E”com saldo negativo de vinte e sete associados, registrando
quatro clubes com menos de vinte associados; Região “F”com saldo
negativo de vinte e nove associados, estando todos os clubes da região
com menos de vinte associados. Em seguida, o IPDG passou a fala para o
CL Marco Antônio Fontana, a fim de que este apresentasse os resultados
do Concurso Leonístico Distrital e assim este informou os resultados
ficando o Concurso de Presidente de Região em primeiro lugar o CL
Alexandre Felipe Vieira Mendes; segundo lugar o CL kleser José Linhalis;
Presidentes De Divisão em primeiro Lugar o CL Edson Cardoso De Lemos;
segundo Lugar o CL Robson Moreira Parreira; terceiro Lugar a CaL Maria
Emerlinda Antunes Abreu Dias; Assessores em primeiro lugar CL
Alexandre Felipe Vieira Mendes; segundo lugar a CaL Ivany Brandão;
Concurso De Clubes em Eficiência Administrativa o Lc Pinheiros;
companheirismo o Lc Colatina Centro; Ações De Filantrópicas o Lc
Cachoeiro De Itapemirim Frade E Freira; Divulgação o Lc Aracruz; Serviço
Comunitário o Lc Porciúncula; na Classificação Geral Dos Clubes o
primeiro Lugar Lc Aracruz; segundo lugar Lc Pinheiros; terceiro lugar Lc
Colatina Centro; quarto lugar Lc Porciúncula; quinto lugar Lc Niterói
Fonseca. Logo em seguida, o IPDG Helio Sussai falou sobre a premiação
dos clubes também nas ações Globais e assim distribuídas em “Diabetes” o
primeiro lugar para LC Cachoeiro do Itapemirim Rubem Braga com dois
mil e seiscentos atendimentos; “Meio” Ambiente o LC Aracruz com nove
mil atendimentos; “Câncer Infantil” o LC Niterói Fonseca com trinta e nove
mil seiscentos e setenta atendimentos; “Alívio a Fome” o LC Niterói
Fonseca com oito mil novecentos e cinquenta e nove atendimentos;
“Visão” o LC Vila Velha Glória com oito mil trezentos e sessenta e quatro
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atendimentos; “Outros” o LC Itaperuna com trinta e quatro mil oitocentos
e cinco atendimentos. Em seguida agradeceu a todos os clubes pelo
excelente trabalho durante o ano leonístico. O governador agradeceu e
voltou a palavra ao Mestre de Cerimônia. O Mestre de Cerimônia convidou
o Tesoureiro ano leonístico 2019/2020 (dois mil e dezenove / dois mil e
vinte) do Distrito LC-11 o CL Alcides Zerbone Soares, para apresentar o
relatório do ano leonístico 2019/2020 (dois mil e dezenove / dois mil e
vinte). Aproveitando a oportunidade, CL Alcides Zerbone Soares, prestou
seus agradecimentos da gestão anterior e em seguida esclareceu as
despesas e receitas da vigésima primeira Convenção do Distrito LC11, todas
as planilhas do seu Relatório encontram-se registradas e publicadas nos
anexos do site do Distrito LC11. Após os seus esclarecimentos, convidou a
presidente da Comissão de Finanças, a CaL Carmem Bindaco Acksachi,
para dar o parecer. A Comissão financeira do DLC11 AL 2019/2020 (dois
mil e dezenove/dois mil e vinte) disse que, após algumas ligações
telefônicas, uma vez que não puderam se reunir presencialmente em
função da pandemia, resolve: Enaltecer o trabalho efetuado pelo CL
Alcides Zerbone Soares que, com todas as suas atribuições pessoais, ainda
consegue arrumar um tempo para se dedicar ao Lions, assumindo o cargo
de guardião das finanças do DLC11. Percebem que a cada ano que passa,
fica mais difícil o controle financeiro do Distrito. Difícil sim, pois temos
tido oportunidade de apresentarmos projetos para LI, e assim recebermos
subsídios, e subsídios esses que precisam ter clareza nas prestações de
contas que são feitas. Disse ainda que em relação as contas das despesas
do AL que se encerra, nada temos a questionar, apenas solicitar que se
procure usar as mesmas rubricas apresentadas no orçamento, para maior
clareza da prestação de contas. Deixando uma sugestão, as contas
referentes a projetos com subsídios recebidos de LI devem ter uma
prestação de contas em separado, demonstrando quando for o caso a
relação da origem da contrapartida e do valor recebido de LI, assim como
na saída, os valores a quem foi destinado, uma vez que esses valores não
integram a receita e a despesa operacional administrativa do DLC11.
Assim, a vista destas ponderações e análises procedidas aos relatórios
apresentados, foram de opinião que seja levado a assembléia as
considerações, para a devida aprovação. Ficando em ata a sugestão
apresentada. O DG Jorge de Jesus Bandeira Calixto, colocou em discussão e
votação o relatório aprovado pela Comissão de Finança, apresentado pelo
Tesoureiro, após várias discussões, foi aprovado como apresentada por
unanimidade. Em seguida, após os seus esclarecimentos, fez a
apresentação da prestação de contas do subsídio de emergência da
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Catástrofe, também ressaltando que já foi enviada toda a documentação
para Lions Internacional e todas as planilhas do seu Relatório encontramse registradas e publicadas nos anexos do site do Distrito LC11; o DG Jorge
de Jesus Bandeira Calixto colocou em discussão e votação o relatório
apresentado pelo Tesoureiro, foi aprovado como apresentada por
unanimidade. Em seguida, foi apresentado a prestação de contas do
subsídio de emergência COVID e todas as planilhas do seu relatório
encontram-se registradas e publicadas nos anexos do site do Distrito LC11.
O DG Jorge de Jesus Bandeira Calixto colocou em discussão e votação o
relatório apresentado pelo Tesoureiro AL 2019/202 (dois mil e
dezenove/dois mil e vinte), foi aprovado como apresentada por
unanimidade. Em seguida, foi feita a prestação de contas do subsídio das
Mesas Tecnológicas e todas as planilhas do seu relatório encontram-se
registradas e publicadas nos anexos do site do Distrito LC11. O DG Jorge de
Jesus Bandeira Calixto colocou em discussão e votação o relatório,
apresentado pelo Tesoureiro AL 2019/2020 (dois mil e dezenove / dois
mil e vinte), foi aprovado como apresentada por unanimidade. O
governador agradeceu e voltou a palavra ao Mestre de Cerimônia. O
Mestre de Cerimônia convidou o Tesoureiro ano Leonístico 2020/2021
(dois mil e vinte/ dois mil e vinte e um) do Distrito LC-11 o CL Helcio de
Oliveira Coutinho, para apresentar a Previsão Orçamentária do primeiro
semestre, o qual inicia sua apresentação sobre a previsão orçamentária do
distrito para o AL 2020/2021, destacando a única modificação referente à
última previsão sendo quanto ao número de associados. Referente ao
balanço fiscal, apresenta o ponto de diferenças quanto aos anos fiscais
brasileiro e estadunidense, o que dificulta a realização e precisão de
balancetes, solicitando os diários fiscais dos AL anteriores para facilitar a
análise técnica e compreensão do balanço fiscal; destaca o ponto de que a
tesouraria está realizando manutenção das contas e senhas bancárias do
distrito, especialmente referentes ao Banco do Brasil, a fim de reduzir os
custos de boletos a pagar; destaca, também, a possibilidade de os boletos
referentes a débitos serem encaminhados já no mês de agosto para os
clubes, dando ênfase ao fato de que o não pagamento desses boletos irá
gerar custos para o Distrito, a serem discutidos em outro momento.
Esclareceu, ainda, que o pagamento de cada associado por semestre é de
R$87,00 (oitenta e sete reais) e o associado familiar é de R$68,50
(sessenta e oito reais e cinquenta centavos).
Após os seus
esclarecimentos, o DG Calixto, colocou em discussão e logo após em
votação a Previsão Orçamentária do Primeiro semestre, sendo aprovada
por unanimidade. O Companheiro Tesoureiro agradeceu a todos e se
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despediu. Continuando, o Mestre de cerimônia convidou 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,
além de tecer agradecimentos ao Gabinete e ao Distrito, finalizando sua
fala com desejos de sucesso à atual gestão. Dando prosseguimento, o
Mestre Cerimônia, convidou a Primeira Vice Governadora eleita, CaL
Adélia de Souza Fernandes para fazer o uso da palavra, cumprimenta o
Governador do Distrito e os membros presentes na reunião; comenta
sobre a atual situação de pandemia e distanciamento social, mas destaca
sobre as oportunidades de expansão de fronteiras dos Lions Clubes e da
perseverança destes por conseguir levar suas ações adiante mesmo dentro
deste cenário. Comenta sobre a notificação de abertura das inscrições para
a centésima terceira convenção de Montreal e dos cuidados e medidas que
os LC do Canadá estão tomando para que seja possível a realização desta;
tece desejos de força e perseverança para que os companheiros possam
continuar com o voluntariado e com os serviços das ações de Lions, e de
sucesso para a atual Gestão, finalizando sua fala. Depois de realizadas
todas as apresentações, o Mestre de Cerimonia 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 Cerimonia por ter conduzido
brilhantemente os trabalhos desta primeira Reunião do Gabinete Distrital.
Ao final da Reunião, o Governador inicia sua mensagem final; “Iniciamos o
novo ano leonístico com muita alegria, com muito entusiasmo e bastante
motivados para conservar o companheirismo e promover o crescimento
do distrito LC-11, não obstante o estado pandêmico em que ainda persiste
nosso país. Agradecemos a Deus, acima de tudo, por permitir alcançar este
importante degrau de nossa trajetória como Leão, onde a formação
Leonística e a aceitação de vocês foram fundamentais para que
pudéssemos ocupar este honroso cargo de Governador do Distrito LC-11.
Estamos cientes das responsabilidades que o cargo nos impõe,
especialmente no momento em que vivemos, mas, cumprindo fielmente o
Estatuto do Lions Internacional, prometemos caminhar ao lado de cada
um com engajamento e compaixão para servir. Os Leões de nosso Distrito
já demonstraram excelente nível de engajamento, principalmente no início
da pandemia de COVID-19, reconhecidamente através da reinvenção de
atividades, formas de arrecadação de recursos e inovações no servir.
Atingimos o 5º ano do plano estratégico de Lions Clubes LCI Adiante,
lançado em 2015, no qual foi estabelecida uma grande meta de servir
duzentos milhões de atendimentos por ano, e, em dois mil e dezenove e
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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
asf.advocacia@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

dois mil e vinte, graças à dedicação dos Leões, atingimos a marca de
duzentos e setenta e cinco milhões de atendimentos no mundo. A
contribuição de nosso Distrito foi com mais de 334 mil pessoas atendidas.
Acreditamos na capacidade dos Clubes e de seus projetos e contamos com
a dedicação de todos. Exortamos a todas as Companheiras Leão e Leo e
Companheiros Leão e Leo a servir com compaixão em nossas
comunidades, com a convicção de que unidos e em cooperação
venceremos as adversidades, pois as necessidades das pessoas estão
aumentando a cada dia. Nós servimos porque “a bondade importa”. Após
sua mensagem, o governador destacou as prioridades globais para o Ano
Leonístico 2020/2021(dois mil e vinte/dois mil e vinte um), com especial
destaque para as questões relacionadas à diabetes; também ressaltou a
importância do compartilhamento de histórias de serviço nas mídias
sociais e mídias locais para maior visibilidade das causas e inspirar mais
pessoas a voluntariarem-se. Torna a dizer da importância da bondade em
face das necessidades cada vez maiores das comunidades. Finalizou sua
fala agradecendo a todos os membros presentes na reunião. Para encerrar,
convidou o CL Alcides Zerbone Soares para fazer a Oração Final. Em
seguida, Convidou a CaL Ivana Sossai Zerbone Soares para fazer a oração
pelo Brasil, a CaL Vera Lucia de Medeiros Calixto para guarnecer os
pavilhões, solicitou a todos para entoarmos 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 Primeira Reunião de
Gabinete Distrital do AL 2020/2021 (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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