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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL DO LC-11
“ONLINE” AL 2020/2021
Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e vinte, as treze horas e
quarenta minutos, através de reunião virtual, pelo aplicativo Google Meet
(via internet, na plataforma:“https://meet. google.com/diz-hmem-xfs”), 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 segunda 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 Luiz Alfredo Bigarelli Júnior, Distrito
LC-8, o IPDG Hélio José Sussai, PDG Edson Francis da Silva Souza, PDG Zoé
Antonio Donati, PDG Zuraide Figueiredo, PDG José Eduardo Cogo, CaL Karine
Casa Nova Rodrigues, Coordenadora GST do Distrito Múltiplo LB e
Coordenadora do Novas Vozes Brasil, PDG Renato Aparecido Rodrigues, LB-1,
Coordenador GMT Distrito Múltiplo LB, 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, 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 instalada a Segunda Reunião do Gabinete Distrital “Online” Ano
Leonístico dois mil e vinte/dois mil e vinte um. Convidou a CaL Vera Calixto,
LC Araruama, para proferir a prece de invocação a Deus em nome de todos.
Após Invocação a Deus, o Governador convida a CaL Vanessa de Almeida
Xavier, do LC Itaperuna Centenário, para realizar a leitura do compromisso
Leonístico. Após, convida a CaL Vera 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 online. Prosseguindo,
convidou O PDG José Rodrigues dos Santos, LC São Pedro da Aldeia, para
atuar como Mestre de Cerimônia nessa segunda Reunião do Gabinete
Distrital. Este 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 à
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leitura da Ata da Primeira reunião do gabinete Distrital, Ano leonístico dois
mil e vinte/dois mil e vinte e um, realizada online. O IPDG Hélio José Sussai,
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
IPDG Hélio José Sussai. 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 Primeira 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 duas resoluções, 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 dez, com a nomeação do CL Ricardo José
Marques Sucupira, do LC Bom Jardim (RJ), para o cargo de Assessor de
Marketing do Distrito; e número onze: considerando que os Clubes, em sua
maioria, necessitam de reforço no quadro associativo para atingir suas metas
de serviço e que novos associados trazem aos Clubes idéias, projetos, e
também agregam forças inovadoras; considerando o cumprimento às metas
estabelecidas para o Distrito LC-11 neste Ano Leonistico dois mil e vinte/dois
mil e vinte e um, em especial relativos ao GMT; considerando a isenção de
jóias, instituída por Lions Internacional e adotada também pelo Distrito, até o
dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte; instituir, no âmbito do
Distrito LC-11, uma Campanha de Novos Associados, que estará vigente no
Primeiro Semestre do Ano Leonístico dois mil e vinte/dois mil e vinte um. A
Campanha denominada “Admitir Novos Associados para Servir Com
Paixão” perdurará até o dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte; Para
efeito de classificação serão adotados dois modelos de apuração: Modelo A:
Será considerado o acréscimo liquido de associados, em valor absoluto,
independentemente; Modelo B: Será considerado o acréscimo líquido
percentual em relação à quantidade original de associados do Clube. Em caso
de empate, o desempate será pelo critério de gênero, ou seja, sexo feminino
tem preferência em relação ao masculino, considerando a meta de busca da
equidade de gênero. Caso persista o empate, o critério passa a ser de idade,
onde o novo associado mais jovem tem preferência sobre os mais idosos,
também considerando a premissa de necessidade de rejuvenescimento do
Leonísmo: considerará na apuração final o resultado líquido de associados
acrescidos por cada Clube, considerando como base o efetivo de associados
existente em trinta de junho de dois mil e vinte, registrados em MyLCI. Os
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Clubes, classificados em primeiro e segundo lugar em cada modelo de
apuração, a ser realizada pelo PDG CL Zoé Antonio Donati, Coordenador de
GMT do Distrito, considerando a data de trinta e um de dezembro de dois mil
e vinte, conforme registro em MyLCI, farão jus a uma premiação conforme:
Primeiro Lugar: Desconto de 50% (cinqüenta por cento) na taxa semestral
distrital, relativa ao segundo semestre do Ano Leonistico dois mil e
vinte/dois mil e vinte e um, limitado a um máximo equivalente a vinte
associados; Segundo Lugar: Desconto de 30% (trinta por cento) na taxa
semestral distrital, relativa ao segundo semestre do Ano Leonístico dois mil e
vinte/dois mil e vinte um limitado a um máximo equivalente a vinte
associados. Prêmio especial não pecuniário será concedido aos três
Companheiros (as) do Distrito, que indicarem maior número de novos
associados durante essa campanha. Todas de acordo nos termos dos artigos
primeiro, segundo e terceiro, postos 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
informa que foi recebida uma moção e que, apresentando todos os
documentos exigidos para essa moção, será encaminhado para o presidente
da Comissão competente, o PDG José Eduardo Cogo, e que será analisada pela
referida comissão e votada no final da reunião. Esclarecendo sobre o
conteúdo da moção recebida, informou que foi apresentada pelo LC
Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira, indicando CaL Adélia de Sousa
Fernandes para concorrer ao cargo de Governadora 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. O Governador voltou à palavra ao Mestre de
Cerimônia. O Mestre de Cerimônia convidou o PDG Edson Francis Da Silva
Souza para fazer a apresentação do Orador Oficial da Segunda RGD, PDG Luiz
Alfredo Bigarelli Júnior. Logo em seguida, o Mestre de Cerimônia convidou o
Orador Oficial para apresentar sua palestra, intitulada "Inclusive Você”. Após
grandes momentos de emoção, reflexão e ensinamentos, os companheiros
(as) do LC-11 aplaudiram o PDG Luiz Alfredo Bigarelli Júnior. O DG CL Jorge
de Jesus Bandeira Calixto agradeceu ao Orador pela sensacional palestra e,
emocionado e com a voz embargada, voltou a palavra ao Mestre de
Cerimônia. O Mestre de Cerimônia registra a presença, com muita honra do
PCC Darly A. Vasconcellos, do Primeiro Vice-Governador CL Edmar Roberto
Tonholo de Rezende, Distrito LC-4, do PDG José Gomes Duba das Chagas
Primeiro Vice-Presidente do Conselho, LC-6, do Segundo Vice-Governador CL
Roberto Luiz de Freitas, LC-6. Após informar os presentes, convidou o PDG
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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 de sua divida”, Filósofo
Sêneca, e dá inicio a sua apresentação com seu foco nos problemas
relacionados à arrecadação de recursos para o LCIF e nas idéias e projetos
vigentes que visam resolver tais problemas. Inicia sua fala destacando a
necessidade de doações para o LCIF, em especial a respeito da retribuição do
recurso adquirido, destacando a obtenção de cerca de dois milhões de reais
em recurso para projetos, os quais não foram retribuídos à LCIF. Dando
prosseguimento, fala a respeito da “Semana LCIF”, realizada entre os dias
dois e dezesseis de outubro, onde foi aberta uma sala virtual disponível para
todo o território nacional. O evento não obteve lotação completa de dez mil
vagas, mas colaborou com a arrecadação de cerca de vinte mil dólares para a
LCIF. Fez questão de destacar alguns Companheiros que nessa semana de
LCIF entraram em contato e fizeram questão de retribuir com doações. O
Distrito LC11 levantou cerca de quinhentos dólares. O Companheiro cita a
meta, ainda não cumprida, de três mil novecentos e cinqüenta dólares em
doações para LCIF e destaca a dificuldade de arrecadação não apenas no
Distrito LC-11, inclusive na captação de recursos para a contrapartida de
projetos. Destaca a necessidade de criatividade para a elaboração de medidas
para a arrecadação de doações para LCIF e solicita que o Governador marque
uma data para a apresentação de projetos de arrecadação para o Distrito LC11. Finalizando sua fala, cita um desses projetos como sendo uma campanha
de arrecadação de um dólar de cada membro do Distrito. O Governador
agradeceu e reitera falando que recentemente a fundação destinou cerca de
duzentos mil dólares para o sarampo aqui no Brasil, que temos que apoiar a
fundação, que no site de Lions Internacional há mais informações a respeito
do que a fundação realiza e que temos que apoiar a nossa fundação. Dando
continuidade a reunião, o DG CL Jorge de Jesus Bandeira Calixto voltou a
palavra ao Mestre de Cerimônia. O Mestre de Cerimônia convidou o PDG Zoé
Antonio Donatti, Coordenador de GMT, que realiza cumprimentos a todos os
presentes e prossegue sua apresentação. O Coordenador inicia sua fala
destacando que o mês de outubro é o “Mês dos novos associados”. Cita
dificuldades no início do Ano Leonistico no âmbito de filiação de novos
associados e no âmbito do déficit de associados, especialmente em função do
fechamento do LC Montanha, e destaca a necessidade de medidas envolvendo
todos os clubes a fim de “resgatar” esses associados e promover o
crescimento dos clubes. Destaca a importância deste momento, entre outubro
e dezembro, para o Distrito, visto que Lions Internacional decidiu pela
isenção de Joias de ingresso para Lions Internacional. Cita a campanha do Dia
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da Celebração de Posse de Novos Associados no Brasil e América Latina e a
meta de Lions Internacional de crescimento de cinco mil novos associados na
América Latina até a data de trinta e um de outubro. Fala também sobre a
cerimônia de posse que ocorrerá de maneira online no dia trinta e um de
outubro as quatorze horas. O Coordenador solicita aos dirigentes de clubes
que preparem listas de novos associados com ingresso a partir do dia
primeiro de julho e seus padrinhos para que estas sejam enviadas à Lions
Internacional. Solicita, também, a realização de cerimônias de posse locais a
fim de promover maior sentimento de pertencimento por parte dos novos
associados. Dando prosseguimento, o coordenador transcorre pela
Campanha de Afiliação de novos Associados, que possui o objetivo de
promover o crescimento, fortalecimento e rejuvenescimento dos Clubes. A
campanha possui duração entre primeiro de Julho e trinta e um de Dezembro.
Transcorre sobre os modelos de apuração do crescimento dos clubes: O
Modelo de valor absoluto, consistente no valor numérico do total de
associados no início e fim da campanha; e o Modelo de valor percentual, onde
será apurado o crescimento percentual do quadro de sócios dos clubes. A
respeito dos critérios de desempate, destaca o primeiro critério como sendo
o de gênero, clubes com maior ingresso de companheiras terão prioridade; e
o segundo como sendo o de idade, clubes com maior ingresso de
companheiros e companheiras mais jovens terão prioridade. Finalizando este
momento, fala a respeito das premiações desta campanha. Primeiro lugar:
desconto de 50% (cinqüenta por cento) na taxa distrital relativas ao segundo
semestre do Ano Leonístico dois mil e vinte/dois mil e vinte um, limitado ao
máximo equivalente a vinte associados; Segundo lugar: desconto de 30%
(trinta por cento) na taxa distrital relativas ao segundo semestre do Ano
Leonístico dois mil e vinte/dois mil e vinte um, limitado ao máximo
equivalente a vinte associados; Prêmio especial não pecuniário será
concedido aos três Companheiros do distrito que indicarem maior número de
novos associados. Finalizando sua fala, apela a todos os clubes que
participem dessa campanha não apenas até a data da celebração de LI, mas
para além dela a fim de recuperar o número de associados e promover o
crescimento do Distrito. Em seguida, o governador agradeceu e informou das
muitas reuniões feitas com relação ao quadro associativo, destaca que o
Distrito está lutando contra várias adversidades, mas que há esperança que,
ao final do Ano Leonístico, esteja com o quadro de associados recuperado, e
que o objetivo é o distrito estar bem logo. Em seguida, o CL Helcio Coutinho,
Tesoureiro do Distrito, do LC Saquarema, solicitou a informação de critérios
para a admissão dos novos associados. O Governador passou a palavra para o
Coordenador, PDG Zoé Antonio Donati, o qual informou que não é objetivo

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

colocar números e qualquer pessoa, e que se deve colocar dentro dos
critérios necessitados pelo distrito, e que o treinamento pode ser dado
depois. O CL Helcio Coutinho relata que os clubes devem prestar atenção nos
valores e custos desses associados. Em seguida, o PDG Zoé relata que os
clubes devem aproveitar a isenção até dia trinta e um de dezembro. Em
seguida, o governador agradeceu ao Coordenador e a sua esposa, a CaL
Rosicler Devens Donati, e voltou à palavra ao Mestre de Cerimônia. O Mestre
de Cerimônia convidou, em seguida, o CL Thiago Siqueira Ramos, atual
coordenador GLT do Distrito. Contudo, pela segunda vez, o sistema e a
internet do local onde o Coordenador está não funcionam corretamente. O
Governador solicita, então, que o Coordenador faça sua apresentação
próxima ao final da reunião e volta a palavra ao Mestre de Cerimônia. O
Mestre de Cerimônia convida, em seguida, o Coordenador de GST do Distrito
LC11 e segundo vice Governador CL Alexandre Felipe Vieira Mendes, que
transcorre sua fala acerca de Reuniões, Palestras, Atividades de Serviço e
Atividades nas Redes Sociais do Distrito. Tece elogios ao trabalho ativo dos
clubes em suas comunidades mesmo em tempos de pandemia e, em seguida,
reforça a necessidade de reportar as reuniões, palestras e atividades de
serviço e atividades de esclarecimento nas redes sociais à MyLion e reforça,
ao governador, as dificuldades na realização e verificação de reportagens na
plataforma MyLion datadas desde o dia dezenove de outubro, tais como a
inacessibilidade por meio de computador à plataforma, podendo esta ser
acessada somente por meio de celulares. Destaca as reportagens feitas na
plataforma MyLion pelos Leões do Distrito LC-11 até a data do dia dezenove
de outubro: oitenta e sete mil e cento e noventa e oito pessoas atendidas,
correspondendo a 41,% (quarenta e um por cento) da meta estabelecida pela
Governadoria para o Ano Leonístico; novecentos e uma atividades realizadas,
totalizando um percentual de 91% (noventa e um por cento) da meta
estabelecida e alcançando o quinto lugar no distrito múltiplo; trinta e seis mil
setecentos e sessenta e duas horas de voluntariado, totalizando 10, % (dez
por cento) da meta estabelecida, o companheiro reforça o cuidado a ser
tomado no ato de reportar as horas de voluntariado; novecentos e trinta e
duas árvores plantadas, totalizando 9,32% (nove inteiros e trinta e dois
centésimos por cento) da meta distrital. Destaca que apenas trinta dos
quarenta e nove clubes do distrito estão reportando de maneira regular,
destes, dois clubes realizaram somente um reporte em MyLion; quatro dos
sete Leos Clubes estão reportando de maneira regular. O Companheiro
reforça o pedido para que os clubes sejam mais atentos às reportagens
enviadas à MyLion e destaca, dentre erros comuns nas reportagens, erros de
cálculo na multiplicação de voluntários e associados que participam em
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atividades voluntárias e frisa que algumas reportagens constam somente o
período de duração da atividade voluntária e o não lançamento de árvores
cuidadas ou plantadas nos informes. Oferece-se para ajudar os clubes a
escrever e enviar esses informes e finaliza sua fala agradecendo ao
Governador. Dando continuidade a reunião, o DG CL Jorge de Jesus Bandeira
Calixto volta a palavra ao Mestre de Cerimônia. O Mestre de Cerimônia
convida a Presidente de Região “C” CaL Neide Ramalho Otoni, do LC Campos
Tamandaré. A presidente relata as queixas dos clubes da Região acerca da
pandemia, tanto em termos financeiros para os clubes, quanto a respeito da
falta de contato físico e, com isso, a falta de atividades presenciais dos clubes.
Destaca que foi realizado um seminário no mês de outubro a respeito de
reportes sobre campanhas enviadas ao MyLion. Cita dificuldades enfrentadas
por alguns clubes da região a respeito do envio de reportes e tece elogios às
medidas adotadas por Lions Internacional e pelo Distrito acerca de novos
associados. Finaliza sua fala com agradecimentos à Governadoria e aos
membros presentes. Dando continuidade à reunião, o DG CL Jorge de Jesus
Bandeira Calixto volta a palavra ao Mestre de Cerimônia. O Mestre de
Cerimônia convida o Presidente de Região o CL Silvio Luiz Pacheco, LC Macaé
Imbetiba, o mesmo cumprimenta o Governador, o Distrito e todos os
membros presentes. Inicia sua fala citando os serviços e ações nas quais os
clubes Macaé, Macaé Imbetiba, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras estiveram
envolvidos. Destaca que esses clubes estiveram ativamente envolvidos em
ações como: arrecadação e doação de mantimentos, itens de higiene pessoal,
máscaras, cadeiras de rodas, alimentos, marmitas para população de rua e
doações de equipamentos médicos para hospital. Informa que esteve na casa
do Sr Cledilson Azeredo Carvalho para tratar a respeito da devolução do
material do Lions do LC Rio das Ostras Centenário, não utilizado devido ao
Cancelamento da Carta Constitutiva do Clube, este se prontificou a devolver
esses materiais posteriormente. Relata também que entrou em contato com o
CL Eduar Dutra da Silva, Presidente do LC Rio das Ostras, com quem
organizou uma possível visita presencial junto ao Governador. Prossede
telefone estar desatualizado, dos clubes de São Pedro da Aldeia, Saquarema,
Cabo Frio e Araruama, mas destaca seguindo sua fala, informa que não
conseguiu realizar contato ou não obteve informações, talvez por seu número
que acredita que esses clubes também estejam atuando ativamente no servir.
Finalizando, tece agradecimentos à Governadoria e aos membros presentes.
Dando continuidade a reunião, o DG CL Jorge de Jesus Bandeira Calixto volta
a palavra ao Mestre de Cerimônia. O Mestre de Cerimônia convida o
Presidente de Região F, CL Robson Moreira Pereira, LC Cordeiro. O
Companheiro cumprimenta os membros presentes e inicia sua fala a respeito
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das atividades da região “F”. Destaca que, apesar da pandemia, a região
mantém seus trabalhos e atividades ativos, embora não da maneira desejada.
Destaca que a região, em especial a divisão “F2”, é composta em sua maioria
por membros pertencentes ao grupo de risco da COVID-19, que não podem
participar ativamente de atividades de campo, mas ressalta que algumas
atividades presenciais ainda estão sendo feitas quando possível. Quanto à
divisão “F1”, diz que os clubes estão realizando os trabalhos na medida do
possível e reportando à Lions Internacional. O companheiro destaca que os
clubes enfrentam dificuldades com a plataforma MyLion, mas realizam os
reportes na medida do possível a fim de divulgar regularmente as atividades.
Fala a respeito de alguns clubes da região com dificuldades financeiras e em
situação de inadimplência, e a respeito de problemas, especialmente
decorrentes do estado pandêmico, quanto à questão de novos associados.
Destaca que tanto clubes, como membros, não conseguiram se adaptar à
realização de reuniões virtuais e demandam maior contato presencial. Relata
também a respeito de reuniões sendo realizadas dentro da região a fim de
recuperar um clube e possivelmente transformar um dos clubes em um clube
cibernético. Finaliza sua fala agradecendo à Governadoria. Em seguida, o
governador agradece e 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
Companheiro apresenta a evolução do número de associados por região;
Região “A” com saldo negativo de trinta e dois associados no total; Região
“B”com saldo positivo de cinco associados; Região “C”com saldo negativo oito
associados; Região “D”com saldo positivo de um associado; Região “E”com
saldo negativo de um associado; Região “F”com saldo estável de 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 primeiro 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. Diz que os clubes devem
trabalhar buscando alcançar as metas propostas pelo Governador, que devem
ser cumpridas. A intenção da apresentação é alertar a todos sobre a
necessidade de trabalhar nestes próximos meses com a finalidade de atingir
as metas traçadas. Fala, ainda, que no próximo RCD espera que as maiorias
dos problemas apresentados estejam resolvidos e se colocou à disposição
para ajudar no que for possível. Comunica que a apresentação está
disponibilizada no site do Distrito. Terminada a apresentação, o Governador,
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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 com números elucidativos e bem detalhados 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 Coutinho, para apresentar o
relatório do trimestre Ano Leonístico dois mil e vinte/dois mil e vinte um.
Aproveitando a oportunidade, em seguida, esclareceu que todas as planilhas
do seu Relatório encontram-se registradas e publicadas nos anexos do site do
Distrito LC11 e foi enviada 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 fala a respeito da inadimplência de
R$46.033,48 (quarenta e seis mil e trinta e três reais e quarenta e oito
centavos) com a qual a tesouraria assumiu o distrito e destaca que, à data da
reunião, a inadimplência é de R$89.470,36(oitenta e nove mil quatrocentos e
setenta reais e trinta e seis centavos). Fala a respeito de levantamento
realizado acerca de perdas monetárias do Distrito nos últimos tempos. Cita o
exemplo de perda de R$7.670,50 (sete mil seiscentos e setenta reais e
cinqüenta centavos) por conta de clubes fechados que não pagaram ao
Distrito, tendo o Distrito assumido essas dívidas para pagamento ao Distrito
Múltiplo LC. Cita um cálculo aproximado, para este ano leonístico, de dívida
de clubes fechados em torno de R$10.236,00(dez mil duzentos e trinta e seis
reais). O companheiro utiliza esses exemplos a fim de pedir maior cautela
acerca da abertura de clubes, visto as perdas financeiras. Fala a respeito da
arrecadação, com a ajuda do IPDG Helio Sussai, de R$4.846,00(quatro mil
oitocentos e quarenta e seis reais) de contas em atraso de julho a setembro,
fala a respeito do recebimento de 60,18% da prestação de contas de
R$115.000,00(cento e quinze mil reais) e dos 39,82% (trinta e dois inteiros e
oitenta e dois centésimos por cento) inadimplentes. Esclarece dúvidas acerca
do pagamento de quotas internacionais, citando a determinação de Lions
Internacional de que clubes não seriam suspensos ou cancelados até 31 de
dezembro de 2020 em decorrência de atrasos de pagamento de quotas, e
frisa a necessidade de os clubes se planejarem e realizarem os pagamentos
em parcelas a fim de não entrarem em status quo. Cita outra decisão de Lions
Internacional que determina, desde 30 junho de 2018, a não emissão de
créditos de quotas correspondentes às baixas de associados após lançamento
das faturas semestrais. Faz o uso dessa decisão a fim de exemplificar a prática
de alguns clubes de atrasar baixas de membros a fim de ganhar esses créditos
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e pedir para que os clubes e o Distrito se conscientizem a fim de realizar
essas baixas em seus devidos períodos. Em seguida, cita problema com o
Banco do Brasil, especialmente referente às taxas de boletos. Cita o exemplo
que cada boleto no Banco do Brasil custa R$9,90(nove reais e noventa
centavos), custo esse que a tesouraria conseguiu reduzir para R$4,99(quatro
reais e noventa e nove centavos), em contraste com o banco Sicoob, que
cobra R$1,80(um real e oitenta centavos) por boleto. Também cita
dificuldades de contato com o Banco do Brasil e perda em aplicações no valor
de R$230,00(duzentos e trinta reais) no mês de Setembro. O companheiro
realiza uma proposta de transferir questões financeiras (emissão de boletos)
do Distrito para seu escritório de contabilidade em Saquarema a fim de
facilitar o trabalho da tesouraria e as comunicações com bancos e clubes do
Distrito a custo zero. Cita problemas com a não comunicação da
movimentação de sócios do Distrito, sendo essa reportada estritamente à
Lions Internacional e não comunicada com o Distrito. Finaliza sua fala se
pondo à disposição da governadoria para sanar qualquer duvida relativas às
situações fiscais. Terminada a apresentação, o Governador, após, colocou em
discussão o relatório da tesouraria do terceiro trimestre 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 e o pergunta a respeito da
norma estatutária a fim de analisar a possibilidade de transferir questões
financeiras do Distrito para seu escritório de contabilidade em Saquarema, a
fim de facilitar o trabalho da tesouraria e as comunicações com bancos e
clubes do Distrito a custo zero. Não havendo quorum para discutir essa
questão, o governador propõe a realização de uma reunião online com o
Comitê de Honra dos Governadores do Distrito LC-11 para essa discussão,
finalizando este momento. Dando continuidade, o Mestre de Cerimônia
convidou a Comissão de Moções para a apresentação de seu relatório. O
Presidente PDG CL José Eduardo Côgo, do LC Colatina Centro, tendo como
membros PCC Luis Carlos Pessanha da Encarnação, do LC Nova Friburgo
Conselheiro Paulino, PDG Zuraide de Figueiredo Guedes, LC Porciúncula, CaL
Angela Maria Gripe, LC Porciúncula. A comissão fez análise das
documentações encontradas e, assim, decidiu Indicar a CaL Adélia de Sousa
Fernandes, LC Cachoeiro de Itapemirim Frade Freira, para o cargo de
Governadora do Distrito LC 11 para o Ano Leonístico dois mil e um/dois mil e
vinte dois. De acordo com as normas estatutárias a eleição deverá ser secreta.
Nada a mais havendo a tratar, o presidente da comissão deu-se por
encerrada, lavrou-se a presente ata que, após lida e assinada, foi
encaminhada ao Governador do Distrito para submetê-lo em plenária.

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

Terminada a apresentação, o Governador, após, colocou em discussão a Ata
da Comissão de Moção. Não havendo discussão, colocou em votação, tendo a
mesma sido aprovada por unanimidade. O Governador agradeceu e
cumprimentou o PDG José Eduardo, Presidente da Comissão, que se colocou à
disposição do Governador para colaborar em outras oportunidades, e o
Governador agradeceu, também, os membros da Comissão de Moção do
Distrito e voltou a palavra ao Mestre de Cerimônia. Devolvida a palavra ao
Mestre de Cerimônia, este convidou o CL Thiago Siqueira Ramos, atual
coordenador GLT do Distrito, que inicia sua fala cumprimentando os
membros presentes à Reunião e tecendo agradecimentos. Destaca, como mais
uma novidade a terceira Reunião do Gabinete Distrital o sistema de all
inclused, onde teremos o jantar de sexta-feira, café da manhã, almoço e
boteco no sábado, e almoço no domingo. Bebidas não estão inclusas no
boteco, almoço e jantar. Espaço KIDS: para os Companheiros que quiserem
trazer filhos ou netos, teremos monitoras no sábado com atividades lúdicas
para as crianças. No sábado, às sete horas, teremos uma professora de
Educação Física, parceira do LC Bom Jardim, dando aula na piscina do Hotel.
Em parceria com os produtores da cidade, teremos uma feira de produtos da
cidade, lingerie, queijo, embutidos, artesanatos, café e a tradicional
cachacinha. Dias cinco, seis e sete de fevereiro, Bom Jardim - RJ Novo Hotel
Terra do Sol. No domingo, teremos um tour pela cidade com visita ao museu
localizado no casarão que originou a cidade. Serão cinco modalidades: Single,
sem ar condicionado, R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais); Single, com
ar condicionado, R$ 458,00 (quatrocentos e cinqüenta e oito reais); Casal,
sem ar condicionado, R$ 570,00(quinhentos e setenta reais); Casal, com ar
condicionado, R$ 634,00(seiscentos e trinta e quatro reais); Inscrição Avulsa
para o sábado R$80,00 (oitenta reais). O Valor é para os três dias: de
quatorze horas de sexta-feira às quatorze horas de domingo. O pagamento
poderá ser feito por transferência, crédito ou débito; as reservas poderão ser
feitas por telefone, informando que é para o evento do Lions Clube nos dias
cinco, seis e sete de fevereiro. Atividades físicas na piscina e café da manhã às
nove horas - Recepção e Boas Vindas e Inscrição das Delegações às nove
horas e trinta minutos; Composição da Mesa, Abertura Protocolar, Leitura,
discussão e votação da Ata da 2ª RGD, Leitura e Encaminhamento das
Moções; coffe break; Palavra dos Assessores; Apresentação do Diretor Geral
da Convenção; Suspensão da Plenária para almoço às treze horas; Reabertura
Relatório da Secretaria e Tesouraria; Escola de Líderes e, Paralelamente,
Reunião dos PDGs; Escola de Líderes e, Paralelamente, Reunião do DG com
Assessores; Relatório dos Presidentes de Região e Presidentes de Divisão;
Palavra do 2º Vice; Palavra do 1º Vice; Oração pelo Brasil; Homenagem aos
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Pavilhões; Encerramento da Plenária no Domingo, dia sete de fevereiro de
dois mil e vinte e um; Tour, almoço. O Coordenador relata que o clube
aguardará ansiosa, a presença de todos, que estão preparando tudo com
muito carinho para recebê-los e que Bom Jardim espera a todos de braços
abertos. E Lembra que as formas de pagamento podem ser por dinheiro,
transferência ou cartão de credito podendo ser parcelado. O Coordenador
agradece ao Governador e o convite para assediar a terceira Reunião do
Gabinete Distrital. O DG CL Jorge de Jesus Bandeira Calixto agradece e elogia
a Equipe de Ação Global (GAT) 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
saúda o Governador do Distrito e os membros presentes na reunião, além de
parabenizar pelo RGD e se colocar à disposição no que for necessário para
ajudar o Distrito, e agradeceu a confiança para gerenciar a sala da Reunião e
fez agradecimentos em especial ao CL Rodrigo Lavieri, LC-2, pelo material
gráfico que cedeu e pelo suporte na sala feito pela CaL Karine Casa Nova
Rodrigues, LB1, junto com o CL Alex Esterquini de Moura, LC Colatina Centro,
CaL Marcele Ramos Barreto, LC Campos Tamandaré e CaL Cassia Pinto Avila,
LC Niterói Fonseca. Finalizando sua fala dizendo que foi bom ver todos,
mesmo que pela internet. Dando prosseguimento, o Mestre Cerimônia
convidou a Primeira Vice Governadora, CaL Adélia de Souza Fernandes para
fazer o uso da palavra. Cumprimenta o Governador do Distrito e os membros
presentes na reunião, em especial a CaL Karine Casa Nova Rodrigues, do
Distrito LB, que veio participar e nos ajudar, e relata que “estamos cientes de
nossas responsabilidades e da situação da Covid-19 que está atingindo não só o
nosso Distrito, mas o mundo todo. Mas isso não vai impedir de darmos
continuidade às atividades que todos os PDGs que vem nos antecedendo vem
colocando no nosso distrito LC-11, inserindo atividades e levando para as
comunidades e que, para isso, precisa do apoio de todos. Porque ninguém faz
nada sozinho”. Coloca-se a disposição do Governador para o que ele precisar,
finalizando sua fala agradecendo a todos. Dando continuidade, o Governador
agradece a Primeira Vice Governadora, CaL Adélia de Souza Fernandes.
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 Segunda Reunião do Gabinete Distrital. Ao
final da Reunião, o Governador inicia sua mensagem final; O Governador
agradece a presença de todos os participantes da RGD, cumprimenta a
Primeira Vice Governadora, CaL Adélia de Souza Fernandes, o segundo Vice
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Governador, o CL Alexandre Mendes, todo o gabinete distrital, presidentes de
região, presidentes de divisão, presidentes de clube, assessores, Leos,
Castores, companheiros e companheiras. O Governador tece desejos de
crescimento e êxito nos serviços do Distrito. “Decorridos quase quatro meses
de trabalho, encontramo-nos em uma considerável situação de incerteza
quanto à normalidade de nossas atividades e campanhas na forma presencial.
Contudo, temos a esperança de que brevemente uma vacina estará aprovada
para nos protegermos do coronavirus. O fato é que a pandemia ainda
permanece e devemos, portanto, nos proteger seguindo as recomendações de
órgãos oficiais de saúde. O nosso serviço realizado de forma segura preservou a
segurança e saúde de muitas pessoas. Embora a pandemia tenha se tornado o
foco da saúde global, outros problemas de saúde permanecem, sendo aí que
podemos fazer a diferença. Vamos, na medida do possível, continuar com nossos
serviços como foi feito nos últimos meses do ano leonístico 2019/2020 (dois mil
e dezenove/ dois mil e vinte) e no início desta Governadoria. Confio muito no
compromisso e no engajamento dos membros do Distrito para Servirmos com
compaixão”. O Governador diz respeito das visitas realizadas até então nos
clubes do Espírito Santo e nos clubes da cidade de Campos. Nas cidades onde
passou, foi capaz de realizar cerimônias de posse de novos associados.
Destaca que foi uma viagem muito boa e produtiva, e que ficou comovido com
o acolhimento dos clubes por onde passou nos lugares onde permaneceu.
Fala que, devido à pandemia, as visitas foram atrasadas e algumas não foram
realizadas em respeito a pedido de alguns clubes e visando a segurança
desses clubes. Também fala que gostaria de visitar as demais regiões ainda
não visitadas antes do término do ano leonístico. O Governador fala sobre sua
meta de repor os associados baixados do Distrito na última governadoria,
destacando as adversidades que têm sido entraves no cumprimento dela, tais
como o fechamento e cancelamento de alguns clubes. Fala a respeito dos três
clubes baixados no início do ano leonístico: LC Itaboraí, que se encontra em
processo de retorno como clube Cibernético; LC Rio Bananal, que está
cancelado, mas que se encontra aberto à recuperação com 10 associados; e o
LC Montanha Amizade Solidária, que, infelizmente, se encontra em situação
delicada para seu retorno. Continua sua fala comentando a respeito dos
avisos dos Coordenadores e presidentes de Região e Divisão acerca dos
reportes de serviços dos clubes e frisando a necessidade de os clubes
realizarem esses reportes. O Governador destaca que todo o trabalho da
governadoria é um trabalho contínuo, que é seguido pela governadoria
seguinte, e frisa a necessidade de não trabalhar para a governadoria, mas sim
trabalhar para o Distrito LC-11. Elogia os serviços prestados pelos clubes no
tocante às pessoas atendidas e, esperançoso, afirma que o Distrito é capaz de
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superar a meta estabelecida graças ao trabalho dos companheiros e
companheiras. Destaca a necessidade de formar líderes nos clubes a fim de
que estes possam galgar novos cargos em seus clubes e no Distrito LC-11.
“Queremos fazer o nosso distrito melhor, aspirando a melhores colocações no
Distrito Múltiplo, pois vocês realmente merecem uma posição melhor”. O
Governador parabeniza todos os dirigentes leonísticos e agradece
profundamente a ajuda com capacidades, iniciativas e trabalhos prestados.
Agradece, também, a presença de membros na presente reunião e se comove
com a presença de membros que não estiveram presentes na 1ª RGD, destaca
que a presença nas reuniões é importante e traz aprendizados a serem
levados para além delas. Pede para que os presidentes de clubes pensem em
indicações para fazer o 2º Instituto de Liderança Leonística do Distrito. Pede,
também, para que os presidentes de clube e demais dirigentes tomem
cuidado com as taxas internacionais a fim de que não haja suspensão
financeira, visto que dez clubes está há cerca de 120 dias de atraso no
pagamento de quotas. ”Não podemos perder nossos clubes e esse lindo serviço
por causa disso”. Finalizando sua fala, o governador agradece a presença de
todos os membros na segunda Reunião do Gabinete Distrital do nosso
querido Distrito LC-11 e frisa sua crença e comprometimento no trabalho de
todos os membros. “Vamos trabalhar, acredito no trabalho de todos vocês.” E
em seguida apresentado um vídeo “UBUNTU” (Sou quem sou por que somos
todos nós). 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 Segunda
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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