
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” 

Sede Administrativa: Rua Santana do lapó, 31/205 - Ed. Livorno - CEP: 29215-020 – Muquiçaba - Guarapari - ES 
TeleFax:  (27) 3262-8472 -   l ionslc11@lionslc11.org.br  -   www.lionslc11.org.br  

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 
 

 

ATA DA QUARTA REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL DO LC-11 “ONLINE” 

AL 2020/2021  

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta 

minutos, através de reunião virtual, pelo aplicativo Google Meet, 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 Quarta 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 IPDG Hélio José 

Sussai, PCC Darly A. de Vasconcellos, DGE Glauber Gomes da Silva, Distrito LC-

6, PDG Zoé Antonio Donati, PDG Zuraide De Figueiredo Guedes, PDG José 

Eduardo Cogo, Secretário do Distrito Companheiro Alcides Zerbone Soares e o 

Tesoureiro do Distrito Companheiro Hélcio de Oliveira Coutinho, Primeira vice 

Governadora Companheira Adélia de Sousa Fernandes, Segundo vice 

Governador Companheiro Alexandre Mendes. A seguir, declarando estar 

composta a mesa diretora, passou a direção dos trabalhos ao Governador Jorge 

de Jesus Bandeira Calixto, que, invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a 

paz entre os povos e em seguida declarou aberta a Quarta Reunião do Gabinete 

Distrital “Online” Ano Leonístico dois mil e vinte/dois mil e vinte um. Convidou 

a Companheira Vera Lucia de Medeiros Calixto, LC Araruama, para proferir a 

prece de invocação a Deus em nome de todos. Em seguida convida a 

Companheira Vanessa de Almeida Xavier, do LC Itaperuna Centenário, para 

realizar a leitura do compromisso Leonístico. Após, convida a Companheira 

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 todos os membros da 

mesa diretiva, cumprimenta todos os demais dirigentes leonísticos presentes à 

Quarta Reunião do Gabinete Distrital, cumprimenta todos os valiosos 

companheiros, companheiras, domadoras, leos, castores e convidados do 

Distrito LC-11. Tece desejos de paz, produtividade e harmonia para a reunião e 

convida O PDG José Rodrigues dos Santos, LC São Pedro da Aldeia, para atuar 

como Mestre de Cerimônia nessa Quarta 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 Companheiro Alcides Zerbone Soares, para proceder à leitura 

da Ata da Terceira Reunião do Gabinete Distrital, Ano leonístico dois mil e 
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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 Terceira 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.  O Secretário diz haver apenas uma resolução a ser lida. 

“Resolução número 18(dezoito), Ano Leonístico dois mil e vinte/dois mil e vinte 

um. O Governador do Distrito no uso de suas atribuições estatutárias e 

regimentais, considerando que faleceu na data de hoje cinco de março de dois 

mil e vinte e um, a Companheira Odalva Fonseca De Vasconcellos; Considerando 

que a Companheira é assessora do Distrito LC-11 no Ano Leonístico dois mil e 

vinte/dois mil e vinte um, especialista da família e da mulher e esposa do PCC 

Darly Anacleto de Vasconcellos, foi Presidente do conselho dos Governadores AL 

2009/2010(Ano Leonistico dois mil e nove/dois mil e dez); Considerando os 

trabalhos prestados desde 1997(mil novecentos e noventa e sete) no LI 

contribuindo para o crescimento do movimento leonístico com o seu trabalho 

voluntário; Considerando que a família leonística deseja prestar justas 

homenagens àquela que, com seu trabalho, seu exemplo, sua dedicação, 

contribuiu para o bem estar da coletividade, Resolve: Art. 1º- Decretar Luto 

Oficial de três dias no Distrito LC11 a partir desta data (cinco de março), devido 

o falecimento da Companheira Odalva de Vasconcellos, conforme art. 19 do 

estatuto. Art. 2º haverá em todos os clubes o hasteamento do pavilhão nacional 

de até meio mastro, e assim permanecerá enquanto durar o Luto Oficial deferido 

no artigo anterior Art. 3º revoga-se as disposições em contrário Art. 4º Registra-

se e publica-se Guarapari, cinco de março de dois mil e vinte e um. Assinado 

companheiro Jorge de Jesus Bandeira Calixto, Governador do Distrito LC-11 Ano 

Leonístico dois mil e vinte/dois mil e vinte um”. O secretário declara que esta era 

a única resolução a ser lida e agradece aos companheiros presentes. O mestre 

de cerimônias passa a palavra para a Comissão de Estatuto e Regulamento, 

passando a palavra para o PDG Zoé Antonio Donatti. O companheiro 

cumprimenta os presentes e agradece a oportunidade de estar presente à 

reunião, apesar da necessidade de estarem em um ambiente virtual. 

Cumprimenta o casal governador e inicia sua fala acerca da comissão de 

estatuto e regulamento, na qual o companheiro é presidente. Em um primeiro 
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momento, fala sobre a composição da comissão e sobre o objetivo de trabalho 

durante o Ano Leonístico dois mil e vinte/dois mil e vinte um de propor 

alterações no estatuto do LC-11, visto as defasagens perante as alterações por 

parte de Lions Internacional desde o ano de dois mil e dezessete. Diz que, 

desde o pedido da Governadoria ao início do ano Leonistico, a comissão iniciou 

os trabalhos para realizar essa alteração. Destaca que foi usado o estatuto 

padrão de Lions Internacional para Distritos – atualizado em Junho de dois mil 

e vinte, paralelamente ao Estatuto padrão para realizar as propostas de 

alteração para o, por ele chamado, “Novo Estatuto”. Fala sobre os mais de seis 

meses de trabalho no comitê, culminando, ao final de março, em uma versão 

final do novo estatuto, que foi entregue ao Governador, que publicou no site do 

Distrito LC-11 para leitura dos demais companheiros. Diz que, durante o 

período de publicação no site do Distrito, diversas contribuições foram dadas 

pelos companheiros acerca do conteúdo e formatação desse novo estatuto, tais 

contribuições foram acatadas e, com isso, o estatuto foi redigido e 

encaminhado novamente ao Governador e ao Secretário para sua leitura e 

divulgação na presente Reunião do Gabinete Distrital.  Destaca, em seguida, 

alguns dos principais pontos da proposta final de alteração do Estatuto do 

Distrito LC-11. O primeiro ponto foi adaptar o Estatuto ao formato 

preconizado por Lions Internacional, modernizando-o e assemelhando-o mais 

ao modelo de Lions Internacional. O segundo ponto foi a inserção do número 

de registro do Distrito em Lions Internacional. Outro ponto foi a alteração da 

definição de quadro associativo, o estatuto atual expressa todos os tipos de 

associados dos clubes – ativo, privilegiado, ausente-, discriminação que não há 

no estatuto padrão para Distrito de Lions Internacional, sendo essa lista 

enviada aos Estatutos de Clubes. Outro ponto considerado foi a não aparição 

do Logo de Lions Internacional no atual estatuto. Um ponto em destaque foi a 

alteração da composição do Gabinete do Distrito a fim de dar mais clareza ao 

direito de voto de membros efetivos. O companheiro diz que, a partir de todas 

as sugestões e discussões e considerando todas as reivindicações que já foram 

colocadas no Distrito em outras reuniões, foram inseridos os Presidentes de 

Clubes ao quadro efetivo do Gabinete, porém sem direito a voto. Outra 

alteração pontuada pelo companheiro foi a questão das responsabilidades do 

governador na escolha do local e modelo da convenção e da nomeação do 

Diretor de Convenção. Destaca sobre alterações referentes à falta de clareza 

quanto às responsabilidades dos coordenadores da Equipe Global de 

Serviços (GST), Equipe Global de Aumento de Associados (GMT) , Equipe 

Global de Liderança (GLT) e Fundação de Lions Clubs International (LCIF)  

presente no atual estatuto. Ressalta a extinção da existência obrigatória dos 

“demais assessores” no novo estatuto, sendo a nomeação desses facultada ao 
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Governador. Diz que foi, também, feita a inserção da oficialização da Equipe de 

Ação Global (GAT) no Novo Estatuto. Destaca a ampliação, definição e 

especificação dos fundos Distritais e uma melhor definição de aspectos 

relacionados à convenção, especialmente em relação ao processo de votação, 

de forma a modernizá-la. Outro ponto alterado foi a promoção de maior 

clareza na definição de responsabilidade e direitos nas aquisições e alienações 

de bens móveis e imóveis. Um ponto destacado pelo companheiro quanto ao 

novo estatuto foi relativo ao patrimônio dos clubes quando estes fecham, 

agora prevendo normas estatutárias quanto aos patrimônios de clubes. 

Finaliza sua fala dizendo que houve uma grande reorganização geral do 

Estatuto a fim de dar uma formatação geral e adequada aos moldes de LI. 

Antes de passar para leitura de ata que possui em mãos, abre seu momento de 

fala para possíveis comentários e sugestões dos companheiros do Comitê de 

Estatuto e Regulamento presentes à reunião.  Convoca, para agregar 

comentários à sua fala, o CL Thiago Siqueira Ramos, que frisa a questão do 

detalhamento da Equipe de Ação Global (GAT) presente no Novo Estatuto, 

comenta brevemente sobre sua experiência enquanto colaborador na 

reorganização do Estatuto e agradece a oportunidade. Em seguida, o PDG Zoé 

Antonio Donati pergunta ao Governador se há algo que gostaria de mencionar 

acerca do Novo Estatuto, este comenta que as alterações foram uma evolução 

muito grande no Estatuto, que agora está “à altura do Distrito”, e afirma ter 

gostado muito do Estatuto e sua forma de apresentação, sobretudo em sua 

itemização, que facilita sua consulta. O PDG Zoé Antonio Donati, após fala do 

governador, convoca o PDG Josias Marques de Azevedo, que não responde a 

esta convocação. Em momento seguinte, o PDG Zoé Antonio Donati inicia a 

leitura da ata do Comitê de Estatutos e Regulamentos do Distrito LC-11 que 

formaliza esta versão do Estatuto e a encaminha para submissão a presente 

Reunião do Gabinete Distrital e plenária. “Aos 15 dias do mês de Maio do ano de 

dois mil e vinte e um, tendo como meio a plataforma virtual Google Meet, em 

razão da pandemia do corona vírus, reuniu-se o comitê de estatutos e 

regulamentos do Distrito LC-11, designado pelo Governador Jorge de Jesus 

Bandeira Calixto através da resolução nº 08(oito) Ano Leonístico dois mil e 

vinte/dois mil e vinte um, composta dos seguintes membros: PDG Zoé Antônio 

Donatti, LC Aracruz – Presidente; CL Lidiel Silva Scherrer, LC Aracruz; CL Tiago 

Siqueira Ramos, LC Bom Jardim; CL Antônio Carlos Coimbra, LC Niteroi Fonseca. 

À ordem do dia: Revisão final e aprovação da proposta de alteração do Estatuto 

do Distrito LC-11. Este comitê elaborou esta proposta de alteração do estatuto 

do distrito LC-11 a partir de solicitação do Governador Jorge de Jesus Bandeira 

Calixto, tendo trabalhado neste projeto por aproximadamente oito meses, 

período no qual recebeu sugestões de diversos associados do Distrito. A nova 
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proposta de estatuto baseia-se no modelo padrão de estatuto para Distrito 

publicado por LI em Junho de dois mil e vinte, nas determinações presentes no 

Estatuto do Distrito em vigor, bem como na legislação atual brasileira, visando, 

ao final, modernizá-lo e atualizá-lo. Após revisão geral do documento, este 

comitê decidiu emitir parecer favorável a esta proposta, recomendando que seja 

levada a aprovação da plenária da Quarta Reunião do Gabinete Distrital e, 

posteriormente, encaminhá-la para apreciação e aprovação no Vigésimo 

Segundo Conselho Distrital, atendendo, assim, as necessárias formalidades legais. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião e lavrou-

se a presente ata que após lida e assinada deverá ser encaminhada para o 

Governador do Distrito para submetê-la à plenária da Quarta Reunião do 

Gabinete Distrital. Após leitura da ata, afirma ainda não estar assinada por 

todos os membros e que irá encaminhá-la, junto ao documento onde listou os 

pontos relevantes ao estatuto, ao Secretário a fim de juntá-la aos documentos 

para, posteriormente, encaminhar a ata com todas as assinaturas dos 

membros do comitê. Finaliza sua fala agradecendo ao Governador e ao 

Secretário. O Governador coloca em discussão a Ata do Comitê Técnico de 

Estatuto e Regulamento do Distrito LC-11. Não havendo qualquer 

manifestação durante discussão, põe em votação a presente Ata. Aprovada por 

unanimidade decidiu-se que a Ata será encaminhada à Convenção. O 

Governador agradece os trabalhos do PDG Zoé Antônio Donatti e de todos os 

membros da comissão. Dando prosseguimento à reunião, o Mestre de 

Cerimônias convidou o PDG Edson Francis para usar da palavra. O mesmo 

cumprimenta os presentes e compartilha uma tela para o acompanhamento de 

sua apresentação. Inicia sua fala agradecendo ao governador pela 

oportunidade de estar à frente da pasta da LCIF (Fundação de Lions Clubs 

International) e comenta ter sido um período difícil de arrecadação. Fala sobre 

a semana LCIF (Fundação de Lions Clubs International), ocorrida em outubro 

de dois mil e vinte, em que houve a participação de alguns companheiros e 

arrecadou U$D 525,00(quinhentos e vinte e cinco dólares) de acordo com o 

RECAP de dois mil e vinte e um. Afirma que a meta para o Ano Leonístico dois 

mil e vinte/dois mil e vinte um infelizmente não foi alcançada, sobretudo por 

conta do cenário pandêmico. Comenta sobre a vaquinha online, lançada na 

segunda Reunião do Gabinete Distrital, que, infelizmente, também não 

alcançou a meta, tendo arrecadado R$2.425,00(dois mil quatrocentos e vinte e 

cinco reais) de uma meta de R$10.000,00(dez mil reais). O companheiro 

comenta brevemente sobre os títulos Melvin Jones a serem obtidos por LC 

Colatina Centro e LC Aracruz e os advindos da moção proposta pelo PCC Darly 

A. de Vasconcellos, atrelada à taxa distrital.  Afirma ter recebido do PCC Darly 

A. de Vasconcellos 75(setenta e cinco) pins da campanha e expõe aos 
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companheiros a campanha de suporte à Fundação LCIF (Fundação de Lions 

Clubs International), que apoiou, por meio de subsídio, o LC Porciúncula no 

atendimento a uma catástrofe ambiental ocorrida no município. Pede, 

encarecidamente, aos companheiros para que possam colaborar para doar, até 

o fim da gestão do atual governador, a meta mínima de dez mil dólares para 

LCIF (Fundação de Lions Clubs International). Novamente frisa a meta 

estabelecida pela atual Governadoria e o não atendimento dessa meta. 

Prossegue sua fala se pondo à disposição dos companheiros que quiserem 

obter os Pins, agradece novamente ao Governador pela oportunidade de estar 

à frente da pasta de LCIF (Fundação de Lions Clubs International), pede 

desculpas pela pasta não ter atingido a meta estabelecida e apela aos 

companheiros a colaboração com a pasta para o auxílio daqueles que 

precisam. Antes de finalizado este momento, o PCC Darly A. de Vasconcellos 

pede um momento de fala, no qual parabeniza o PDG Edson Francis por sua 

condução na pasta de LCIF (Fundação de Lions Clubs International), e afirma 

que esta é uma das assessorias mais difíceis de ser conduzida dentro do 

Distrito, comenta as dificuldades acerca da diretoria do LC Guarapari Cidade 

Saúde, que culminou em seu fechamento, e que o saldo remanescente – em 

torno de 800 dólares – será doado para LCIF (Fundação de Lions Clubs 

International). Finaliza seu momento de fala parabenizando a Governadoria 

pelo trabalho. O PDG Edson Francis agradece os comentários do PCC Darly A. 

de Vasconcellos, agradece ao Governador e finaliza sua fala. Antes do término 

deste momento, o PDG José Eduardo Côgo retifica informação passada pelo 

PDG CL Edson Francis a respeito dos títulos Melvin Jones do LC Colatina 

Centro, afirmando já tê-los obtido por meio da doação de dois mil dólares. A 

partir do comentário, o PDG CL Edson Francis pede desculpas por não estar 

ciente dessa informação e afirma que o Distrito possui, então, cerca de U$D 

3.000,00(três mil dólares) em arrecadações, sendo possível alcançar, 

aproximadamente, metade da meta estabelecida pela Governadoria antes do 

fim da gestão. O PDG Zoé Antônio Donatti afirma que o LC Aracruz deverá 

realizar o depósito da quantia de mil dólares até os primeiros dias de junho. 

Dando prosseguimento à reunião, o Mestre de Cerimônias convida o 

Coordenador de GMT (Equipe Global de Aumento de Associados) do 

Distrito, PDG Zoé Antônio Donatti, para fazer o uso da palavra. O coordenador 

novamente cumprimenta os membros presentes e agradece o trabalho que 

tem sido feito por diversos companheiros no Distrito relativos às dificuldades 

de manutenção de associados no Distrito. Relata o falecimento de vinte e sete 

companheiros até o presente momento, em sua maioria acometidos por 

complicações da covid-19.  Relata, também, a baixa de três clubes, sendo eles 

LC Montanha Amizade Solidária, LC Ecoporanga e LC Bom Jesus, e destaca a 
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baixa e retorno do LC Campos. Fala sobre os sócios dos clubes baixados em 

estado de reativação, declarando que alguns ainda não pagaram a segunda 

taxa da parcela de reativação e outros já efetuaram o pagamento e estão 

apenas aguardando a reativação. Novamente agradece o esforço dos 

companheiros na manutenção de outros companheiros e de clubes, momento o 

qual direciona elogios aos esforços do PCC Darly A. de Vasconcellos acerca do 

quadro de associados do recém fechado LC Guarapari Cidade Saúde. O 

coordenador continua sua fala mencionando déficit de oitenta e um associados 

no distrito, com os associados do LC Bom Jesus do Itabapoana sendo reativado, 

um total de vinte e oito associados, este déficit passa para cinquenta e três, 

com a reativação do LC Ecoporanga, mais quinze associados retornam, 

tornando esse déficit trinta e oito. Encoraja e afirma contar com a colaboração 

dos companheiros para tentar buscar a adição de novos companheiros nos 

dias restantes do Ano Leonístico. O PCC Darly A. de Vasconcellos pede por um 

momento de fala, onde destaca a situação dos membros transferidos do LC 

Guarapari Cidade Saúde, descreve: transferidos ao LC Vila Velha Glória oito 

associados, transferidos para o LC Guarapari três ou quatro associados, 

afirmando que a perda de associados do LC Guarapari Cidade Saúde não foi 

total. O Companheiro Hélcio de Oliveira Coutinho pede um momento, em que 

fala sobre o parcelamento do débito do LC Bom Jesus do Itabapoana e o 

pagamento de uma dentre quinze parcelas. Encerrando seu momento de fala, o 

coordenador novamente agradece a contribuição dos companheiros na 

prevenção de uma situação pior para o distrito. A Primeira Vice Governadora 

Adélia de Souza Fernandes fala sobre algumas questões pessoais e sobre 

cobranças enviadas a ela referentes a Leo clubes. O Governador Jorge de Jesus 

Bandeira Calixto agradece ao coordenador pelos trabalhos prestados. 

Prosseguindo a reunião, o Mestre de Cerimônias registra a presença do PDG 

Josias Marques de Azevedo e do IPCC Luiz Carlos Peçanha da Encarnação, pede 

desculpas pelo registro tardio e dá prosseguimento à reunião convidando o 

Companheiro Thiago Siqueira Ramos para falar sobre a pasta de GLT (Equipe 

Global de Liderança) do Distrito. O companheiro cumprimenta a todos os 

presentes e inicia sua fala sobre as dificuldades da área de GLT (Equipe Global 

de Liderança), sobretudo devido à ausência de treinamentos presenciais. 

Afirma que alguns treinamentos foram realizados a nível de presidentes de 

Região, Divisão de clube e que houve tentativa de realização do IDLL (Instituto 

Distrital de Liderança Leonística), que infelizmente em função da pandemia 

não pode ser realizado, mas que deverá ocorrer nos dias quatro, cinco e seis de 

Junho na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Agradece ao Governador por 

confiar a ele a pasta de GLT (Equipe Global de Liderança) ainda que não 

tenha podido tudo que estava programado devido à pandemia de covid-19, e 
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agradece ao PDG Zoé Antônio Donatti pela parceria e amizade e por fazer parte 

da elaboração do Novo Estatuto. Agradece, também, aos ex Governadores que 

o indicaram à função de GLT (Equipe Global de Liderança), PDG José 

Rodrigues dos Santos, IPDG Hélio José Sussai, PDG Edson Francis, e agradece 

ao PDG Jovelino Venturim Filho pela oportunidade de ingressar ao Gabinete 

como presidente de Divisão seis anos atrás. Afirma estar entregando o 

trabalho de seis anos de desenvolvimento de liderança no Distrito, tendo 

somado mais de mil participantes nos treinamentos, também afirma acreditar 

que foram capazes de colocar o Distrito LC-11 em outro nível de GLT (Equipe 

Global de Liderança) em relação ao Distrito Múltiplo. Fala brevemente sobre 

convite para aplicação de treinamento no LC-1 recebido junto de outro 

brasileiro e outros três latino-americanos. Comenta que espera ter sido útil ao 

Distrito no cumprimento das atribuições que lhe foram dadas. Finaliza sua fala 

agradecendo novamente aos companheiros presentes e menciona outra vez o 

IDLL(Instituto Distrital de Liderança Leonística), a ser realizado. O Governador 

agradece as palavras do coordenador e pede pelo prosseguimento da reunião. 

Prosseguindo com a reunião, o Mestre de Cerimônias convida o Segundo vice 

Governador Alexandre Mendes, coordenador de GST (Equipe Global de 

Serviços) para fazer o uso da palavra. O companheiro agradece a confiança 

depositada pelo Governador para que estivesse à frente da pasta no Distrito e 

inicia sua apresentação de planilhas demonstrativas sobre o Distrito LC-11 em 

atividades. Afirma que o Distrito superou em 94% (noventa e quatro por 

cento) a meta de pessoas atendidas estabelecida pela Governadoria, sendo a 

meta inicial de 210.000 (duzentos e dez mil) e o resultado final 

408.408(quatrocentos e oito mil e quatrocentos e oito) pessoas atendidas; 

superou em 153% (cento e cinquenta e três por cento) a meta estabelecida 

acerca de Atividades, sendo 980(novecentos e oitenta) a meta e o resultado 

2.486 (duas mil e quatrocentos e oitenta e seis) atividades realizadas; em 

horas de voluntariado, o Distrito não alcançou a meta, realizando apenas 

25,23% (vinte e cinco vírgula vinte e três por cento) da meta estabelecida com 

84.526(oitenta e quatro mil quinhentos e vinte e seis) horas voluntárias, 

atribui este resultado à pandemia que impossibilitou a participação de muitos 

companheiros; De quarenta e sete clubes, quarenta e um clubes estão 

regulares na reportagem de atividades, correspondendo a 87,23% (oitenta e 

sete vírgula vinte e três por cento) dos clubes; de seis Leos Clubes reportando, 

cinco estão reportando seus trabalhos, correspondendo a 83,33% (oitenta e 

três vírgula trinta e três por cento) dos Leo Clubes, destaca que um desses seis 

Leo Clubes está ativado, porém sem associados e sem realizar atividades até o 

presente momento; O plantio de árvores, cuja meta fora estabelecida em 

10.000(dez mil) árvores, alcançou 36,38% (trinta e seis vírgula trinta e oito 
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por cento) da meta estabelecida, tendo plantado 3.638(três mil seiscentos e 

trinta e oito) árvores ao longo do ano leonístico, o coordenador destaca que foi 

muito importante e gratificante o trabalho que o Governador realizou junto 

aos clubes no “Desafio pelo Planeta Terra”, onde 1702 (um mil setecentos e 

duas) árvores foram plantadas. Quanto às reportagens das Causas Globais pelo 

Lions LC11, destaca que a atividade mais impactante realizada pelo Distrito no 

que diz respeito a essas causas foi o alívio à fome, com 155.743(cento e 

cinquenta e cinco mil e setecentos e quarenta e três) pessoas atendidas. Expôs, 

em tabela, os demais valores a respeito das causas globais, sendo 4.155(quatro 

mil cento e cinquenta e cinco) pessoas atendidas para a causa de Diabetes; 

49.873(quarenta e nove mil oitocentos e setenta e três) pessoas atendidas 

para a causa de Meio Ambiente, impulsionado pela atividade realizada pelo 

Governador junto aos clubes; 34.020(trinta e quatro mil e vinte) pessoas 

atendidas para a causa de Câncer infantil destaca a campanha da gelatina na 

realização desses atendimentos; 21.671(vinte e um mil seiscentos e setenta e 

uma) pessoas atendidas para a causa de Visão destaca a fundação na realização 

destes atendimentos; 143.036(cento e quarenta e três mil e trinta e seis) 

atendidas em Outras Atividades, totalizando 408.408(quatrocentos e oito mil e 

quatrocentos e oito) atendimentos. Frisa a necessidade de que os 

companheiros continuem usando o aplicativo para doar a outras causas e 

fundações que atendem Causas Globais do Lions e causas em que acreditam 

como as olimpíadas especiais e a causa do Autismo. Afirma que o Distrito se 

mostrou, mais uma vez, muito ativo mesmo com a pandemia. Parabeniza os 

companheiros do Distrito e novamente agradece ao Governador pela 

oportunidade de colaborar com o Distrito à frente da pasta. O Governador 

agradece ao Segundo Vice Governador Alexandre Mendes e diz estar muito 

feliz por ter convidado a atual equipe da GAT (Equipe de Ação Global) para 

colaborar com a atual gestão. Dando prosseguimento, o Mestre de Cerimônias 

convida o secretário do Distrito, Companheiro Alcides Zerbone Soares, para 

apresentação do relatório da secretaria para o terceiro trimestre do Ano 

Leonístico dois mil e vinte/dois mil e vinte um. Devido a problemas com a 

conexão do companheiro, o Mestre de Cerimônias convida o tesoureiro do 

Distrito, Companheiro Hélcio de Oliveira Coutinho, para o uso da palavra. O 

tesoureiro anuncia que a prestação de contas para o terceiro trimestre e os 

RECAPS mensais estão publicada no site do Distrito.  Coloca-se para esclarecer 

dúvidas sobre estes documentos. Não havendo dúvidas, prossegue sua fala a 

respeito da tesouraria do Distrito. Reafirma o problema recorrente das 

inadimplências de clubes, mas afirma que há um trabalho contínuo de contatos 

com os clubes para resolvê-las, havendo clubes que já estão realizando 

parcelamento de dívidas para quitação de débitos. O Governador coloca em 
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discussão o relatório da Tesouraria. Antes de prosseguir a discussão, o 

tesoureiro afirma não haver previsão orçamentária para o próximo trimestre 

em seu relatório, sendo este constituído apenas pela prestação de contas e 

RECAPS mensais. O Governador retoma a discussão. O PDG José Eduardo Côgo 

pede por um panorama geral sobre a tesouraria do Distrito ao Tesoureiro. O 

Tesoureiro afirma que, em relação às inadimplências, o Distrito possui R$ 

83.412,00(oitenta e três mil e quatrocentos e doze reais) a receber. Fala sobre 

o problema de clubes que são fechados devendo ao Distrito, deixando esses 

débitos na conta do Distrito. Discorre sobre o valor falado anteriormente 

afirmando que parte dessa quantia se refere a clubes que não estão em 

situação de inadimplência devido às determinações do Governador e de Lions 

Internacional. Reafirma problemas relativos ao pagamento do Distrito 

múltiplo e pagamentos de clubes ao Distrito, mencionando os clubes de 

Ecoporanga, Bom Jesus do Itabapoana e Rio das Ostras como devedores ao 

Distrito. Reafirma que o Distrito está pagando dívidas de clubes, que isso causa 

problemas com o Distrito Múltiplo e que isso é preocupante. O PDG 

Deocleciano F de Andrade Filho se posiciona preocupado a respeito dessas 

dívidas e afirma que os presidentes de Regiões devem ajudar na motivação dos 

companheiros para a regularização dessa situação, menciona que a situação do 

LC São Mateus está ficando insustentável. O tesoureiro se posiciona dizendo 

haver dificuldades de discutir casos pontuais quanto à regularização de 

pagamentos, sobretudo devido à pandemia, e pede para que os próximos 

presidentes de Região e Divisão atuem em suas áreas verificando a situação de 

cada clube e enviando os problemas à tesouraria do Distrito. O PDG José 

Eduardo Cogo agradece o panorama exposto pelo tesoureiro. O Governador faz 

considerações acerca dos relatórios da tesouraria, afirma haver empenho para 

a resolução das questões financeiras do Distrito e pede para que os 

presidentes de Divisão e Região atuem nesta parte do Distrito também. Se 

mostra preocupado com o saldo devedor do Distrito e débitos de clubes. 

Afirma que, enquanto membro do Comitê de Honra no próximo ano leonístico, 

pretende incentivar reuniões para a apuração de problemas financeiros de 

clubes e policiar essa situação financeira. O tesoureiro pede, novamente, pela 

palavra para um último comunicado, comunica que, com a queda de número 

de associados, a taxa cobrada aos membros pode ser insuficiente para manter 

o custo administrativo do Distrito devido à inadimplência e queda de número 

de companheiros. Menciona, também, o não uso da verba destinada a 

convenções, visto a não realização de convenções. O PDG Edson Francis, pela 

ordem, pede pela palavra e sugere uma moção de plenária para colaborar com 

a meta de LCIF (Fundação de Lions Clubs International), utilizando as rubricas 

relacionadas aos gastos de Reuniões do Gabinete Distrital presenciais, visto o 
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desuso destas rubricas. O Governador acata o pedido do companheiro e 

propõe moção plenária a fim de que os valores previstos para despesas com as 

Reuniões Distritais presenciais, não utilizados, sejam destinados à fundação 

LCIF (Fundação de Lions Clubs International). Coloca em discussão a 

proposição. Sob questionamento do PDG Deocleciano F de Andrade Filho 

acerca dos valores, o Tesoureiro, Companheiro Hélcio de Oliveira Coutinho, 

afirma haver um total de R$2200,00(dois mil e duzentos reais) que não foram 

utilizados. O PCC Luiz Carlos Pessanha da Encarnação pede um momento de 

fala, cumprimenta todos os membros presentes, não apresenta objeções à 

proposta, mas pede para que seja proposta e referendada durante a convenção 

a ser realizada, visto que questões relativas a taxas e verba devem ser 

referendadas pela convenção a qual estipulou a taxa distrital. O Companheiro 

Helcio de Oliveira Coutinho afirma não ser necessário tal referimento visto que 

não se trata de criação de verba ou rubrica específica, mas sim do repasse de 

verba não utilizada. O PCC Darly A. De Vasconcellos elucida aos demais 

companheiros o ponto do PCC Luiz Carlos Pessanha da Encarnação de que tal 

proposta deve ser aprovada na Reunião de Gabinete Distrital e homologada na 

Convenção Distrital devido aos procedimentos legais para definir 

movimentações financeiras do Distrito. O PDG Zoé Antonio Donati se 

pronuncia a favor da homologação em plenária da convenção, mas afirma não 

se tratar de verba “carimbada”, sendo um remanejamento de verba que o 

Distrito possui em seu fundo administrativo, em que o Gabinete tem poder 

para executar tal remanejamento. O PDG Zoé Antônio Donati sugere a 

continuidade do trabalho do coordenador de LCIF (Fundação de Lions Clubs 

International), PDG Edson Francis, no sentido de ações para arrecadação de 

recursos para LCIF (Fundação de Lions Clubs International), e a afirmação de 

um compromisso do Gabinete com a cobertura do valor restante para títulos 

de Melvin Jones a fim de minimizar os cofres do Distrito. Não havendo 

objeções, o Governador finaliza a discussão e põe em votação a proposta. 

Aprovada por unanimidade a proposta de complementar os valores 

arrecadados pela “vaquinha online” para a aquisição de um título de Melvin 

Jones. O Tesoureiro Companheiro Hélcio de Oliveira Coutinho se despede dos 

companheiros presentes. O Governador agradece ao companheiro pela 

apresentação e a todos que participaram da discussão acerca dos relatórios da 

tesouraria. O PDG José Rodrigues afirma não ter ocorrido votação acerca do 

relatório da tesouraria. O Governador pede desculpas pelo equívoco e põe em 

votação a prestação de contas do 3º trimestre da governadoria. Aprovada por 

unanimidade. O Companheiro Tiago Siqueira Ramos pede por um breve 

momento de fala para lembrar aos companheiros a existência de vagas ainda 

não preenchidas para o IDLL (Instituto Distrital de Liderança Leonística), se 
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põe à disposição para ajudar os companheiros com a inscrição. O Governador 

agradece e pede pelo prosseguimento da reunião. O Mestre de Cerimônias 

convida para fazer o uso da palavra o secretário do Distrito, Companheiro 

Alcides Zerbone Soares. O Secretário realiza cumprimentos cordiais àqueles 

presentes na reunião. Afirma que não fará apresentação de seu trabalho, pois 

já está no site do Distrito, mas que fará alguns comentários. Inicia com uma 

frase de ânimo e força “há uma força que ninguém pode tirar de você: a sua fé; 

neste momento tão difícil que estamos vivendo, a única coisa que nos dá força, 

nos dá esperança e nos faz pensar em um futuro melhor é a nossa fé. Vamos 

aumentar, cada vez mais, a nossa fé para que possa ser tornado o nosso futuro 

mais ameno e mais suave”. Comenta sobre o falecimento, até a data de trinta e 

um de março de dois mil e vinte e um, de um mil cento e cinquenta associados 

no Distrito múltiplo de Lions Clubes, destes, noventa e quatro associados do 

Distrito LC. Para finalizar sua fala, registra e dedica ao Governador Jorge de 

Jesus Bandeira Calixto e à Companheira Vera Lucia de Medeiros Calixto todo 

seu apreço, estima consideração e admiração pelo trabalho desenvolvido nesse 

Ano Leonístico difícil. Registra, também, um pedido de desculpas por suas 

falhas, mas afirma ter feito o possível para cumprir seu papel de secretário. 

Agradece ao casal governador pela oportunidade de poder ser secretário do 

Distrito e finaliza seu momento de fala. O Governador agradece ao secretário e 

demonstra apreço pelos trabalhos prestados na atual governadoria. O Mestre 

de Cerimônias convida o Segundo vice Governador Alexandre Mendes para o 

uso da palavra. O companheiro cumprimenta o Governador e demais 

companheiros presentes, agradece à governadoria e tece desejos de melhora 

do cenário vivido. Pede o apoio dos delegados na votação que irá ocorrer na 

vigésima segunda Convenção Distrital. Se despede dos membros presentes e 

agradece ao Governador. O Mestre de Cerimônias convida a Primeira vice 

Governadora Companheira Adélia Souza Fernandes para o uso da palavra. A 

companheira cumprimenta todos os membros presentes, agradece por mais 

um ano leonístico concluído, pede pelo apoio de todos os Ex Governadores 

durante a próxima governadoria e pede aos delegados para que possam 

expressar seus votos de confiança durante a convenção. Agradece e se põe à 

disposição de todos. O PDG José Rodrigues dos Santos agradece a honra de 

poder exercer a função de Mestre de Cerimônias, pede desculpa pelas falhas e 

devolve o colar ao Governador. O Governador agradece pelo trabalho exercido 

pelo Mestre de Cerimônias. Pede encarecidamente aos presidentes de clubes 

para que estudem a possibilidade de afiliação de novos associados. Pede, 

também, para que não hesitem ao pedir auxílio do coordenador de GST 

(Equipe Global de Serviços) do Distrito para realizar os registros de suas 

atividades. Frisa a importância do envio de informes para Lions Internacional 
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e afirma ter a plena certeza de que os clubes estão trabalhando. Pede, também, 

atenção para os clubes que estão com dívida com Lions Internacional, 

sobretudo os que podem entrar em suspensão financeira. Demonstra 

preocupação com o quadro associativo, reconhece que o Distrito ultrapassou a 

meta estabelecida, mas se mostra preocupado quanto ao limite mínimo de 

associados no Distrito, estabelecido em 1250(um mil duzentos e cinquenta), 

visto que o Distrito conta com 1243(um mil duzentos e quarenta e três) 

associados, acredita que não ficarão abaixo com as novas afiliações previstas 

para Junho, mas ainda se preocupa com o futuro do quadro associativo. Diz 

que desejava que a Convenção Distrital ocorresse presencialmente, mas se 

mostra otimista sobre a realização virtual desta. Aproveita a oportunidade e 

agradece ao LC Guarapari, onde ocorreria a Primeira Reunião do Gabinete 

Distrital da atual gestão. Agradece, também, ao LC Cachoeiro de Itapemirim, 

onde ocorreria a Segunda Reunião do Gabinete Distrital e ao LC Bom Jardim, 

onde ocorreria a Terceira Reunião do Gabinete Distrital, agradece pelo 

empenho e disponibilidade prestado por esses clubes. Agradece ao IPDG 

Nelson Mazarin, Distrito LC-3, por seus esforços para que a presente reunião 

transcorresse da forma brilhante que ocorreu. Agradece, também, ao 

governador eleito do Distrito LC 6 Companheiro Glauber Gomes da Silva pelo 

apoio prestado à atual governadoria. Agradece ao Segundo vice Governador 

Alexandre Mendes pelos serviços prestados para a realização das reuniões 

virtuais. Agradece a todos os Ex Governadores presentes, todos os 

companheiros e companheiras que compareceram à reunião e todo o quadro 

associativo do Distrito pelo êxito dessa Quarta Reunião do Gabinete Distrital. O 

Governador convida o convidou o Companheiro Alcides Zerbone Soares para 

fazer a Oração Final. Em seguida, Convidou a Companheira Angela Maria Gripe, 

LC Porciúncula, para fazer a oração pelo Brasil, a Companheira Vera Lucia de 

Medeiros Calixto para guarnecer os pavilhões, solicitou a todos para 

entoarmos o hino “Ser Leão”. Convoca uma salva de palmas ao pavilhão 

nacional e em seguida declarou encerrada a Plenária da Quarta Reunião de 

Gabinete Distrital do Ano Leonístico dois mil e vinte/dois mil e vinte um. Nada 

mais havendo a tratar, eu Companheiro 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              CL Jorge de Jesus Bandeira Calixto                            

            Secretário AL 2020/2021                          Governador AL 2020/2021  
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