ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DO GABINETE DISTRITAL – ANO
LEONÍSTICO 2021/2022, REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2021, às 09:15 hs, reuniramse os associados do DISTRITO LC-5 PIP AUGUSTIN SOLIVA da Associação
Internacional de Lions Clubes, de forma presencial, no Auditório do Hotel Rainha dos
Apóstolos, sito à Rua Isaac Ferreira Encarnação, Jardim Paraíba, na cidade de
Aparecida/SP, cumprindo o protocolo estabelecido pelo Governo do Estado de São
Paulo em decorrência da pandemia da Covid 19, do Corona Vírus com utilização de
máscaras e o distanciamento social e cumprindo as normas estatutárias, conforme
edital de convocação publicado em 10 de novembro de 2021, sob a presidência do
Governador PDG Edson José Lopes das Neves, com a presença dos Dirigentes
Distritais e demais associados, conforme lista de presença arquivada pela secretaria
do gabinete. A PDG Margareth Neves, procedeu à formação da Mesa Diretiva que
ficou assim composta: Lugar nº 1 – DG Edson José Lopes das Neves; Lugar nº 2 –
PCC Fábio de Oliveira Filho; Lugar nº 3 – Secretário de Gabinete PDG Luiz Prado;
Lugar nº 4 – IPDG Waldomiro Ramos; Lugar nº 5 – 1º VDG João Claudino Barbosa
Filho; Lugar nº 6 – 2ª VDG Sonia Aparecida Rodrigues de Oliveira e Lugar nº 7 – CaL
Cidinha (Presidente do LC Aparecida e anfitriã desta reunião);
Antes de iniciar a Reunião, o DG PDG Edson Neves, solicitou a todos um minuto
de silêncio pelas vidas perdidas que tivemos, tanto em nosso Distrito, como em todo
o Mundo. Fez a abertura protocolar dos trabalhos e convidou a CaL Wilma, do Lions
Clube de Lorena, para fazer a Oração Inicial. Em seguida, solicitou que o casal CaL
Flávia e CL Paulo Coelho, do LC Sto. André Centro, fizessem a Guarda ao Pavilhão
Nacional, pedindo aos presentes para, com ele, cantarem a 1ª estrofe e estribilho do
Hino à Bandeira. Para Mestre de Cerimônias nomeou a PDG Margareth Neves que
após receber o medalhão indicativo desta função, agradeceu ao Governador a honra
de poder exercer este importante trabalho na primeira Reunião Presencial do Gabinete
Distrital.
A MC, após os cumprimentos de estilo, convidou o Secretário de Gabinete, PDG
Luiz Prado, para os comunicados de sua pasta, tendo ele, após as saudações gerais,
justificado as seguintes ausências: 1) PDG – Antônio Lauderites Hamermuler
(Gaúcho); 2) LC Guarulhos Maia, que através de seu presidente Chicão, informou a
ausência de todos associados do clube incluindo a Presidente de Divisão
Metropolitana 1 – CaL Cristina Beltran e outros assessores, em razão da realização do
evento “2ª Parmegiana do Bem”; 3) CL ORLANDO ORLANDI – Assessor de Alívio à
Fome; 4) CLeo Lucas Jaque – Presidente do Distrito Leo LC-5; 5) LC Bertioga –
através de seu Presidente CL Paulo Henrique Pereira informou a ausência dos
associados de seu Clube pela realização da Festa da Tainha em todos os finais de
semana até o dia 05/12; 6) CL Luiz Fernando de Mello – Presidente de Divisão AT2; 6)

1

CL Luiz Donizete Pires – Presidente Divisão AT-1; e 7) CL Ney Morizawa – Presidente
de Região VH. Disse, ainda, que tinha a Ata da Cerimônia de Instalação do Gabinete
Distrital e da 1ª RCGD de Aparecida/SP para fazer a leitura. Aduziu que, como
procedeu à sua publicação da referida Ata no Grupo Oficial de WhatsApp do Distrito
e que, portanto, todos já tiveram integral conhecimento de seu teor, propôs ao DG que
a todos os membros deliberativos o autorizasse de se abster daquela leitura. O DG
PDG Edson Neves, colocou a proposta em discussão e não havendo manifestação,
colocou-a em votação, tendo sido autorizada a abstenção de leitura da ata por
unanimidade. Em seguida, o Governador disse que estava colocando o teor da ata em
discussão e, como não houve manifestação, colocou-a em votação tendo a referida
ata sido aprovada por unanimidade. O Secretário informou que nada mais para
informar, devolvendo a palavra à MC a qual, solicitou ao Tesoureiro de Gabinete, PCC
Fábio de Oliveira, que fizesse os informes de sua pasta. O PCC Fábio, informou que
deveria apresentar a situação da Tesouraria do Distrito com relação ao primeiro
trimestre desta Gestão. Entendendo que seria mais salutar apresentar as informações
do semestre completo, propôs ao Conselho que o autorizasse a fazer a apresentação
do informe completo do semestre na 3ª RCGD. O DG PDG Edson colocou a proposta
em discussão e, não tendo havido manifestação, colocou-a em votação, tendo sido ela
aprovada por unanimidade. Continuando sua manifestação, o Tesoureiro informou que
atualmente existe apenas 8 (oito) clubes inadimplentes como Distrito, mas que irão,
com certeza, cumprir suas obrigações até 30/06/2022. Disse que poderá ajudar esses
Clubes e colocou-se à disposição deles durante todo este dia.
Prosseguindo, a MC disse que concederá a palavra aos Presidentes de Região e
de Divisão, chamando primeiramente a Região do Vale Histórico. Fez uso da palavra a
Presidente de Divisão do VH 2, CaL Maria Cristina Hummel (LC Cachoeira Paulista)
informando que o Presidente de Região, CL Ney Morizawa, não pode comparecer a
esta reunião e pediu a ela que o representasse nesta reunião. Da mesma forma
aconteceu com o Presidente de Divisão do VH 1 – CL Luiz Donizete Pires. Disse, ainda,
que o VH-1 é composto pelos Lions Clubes: Caçapava, Taubaté, Taubaté Universitário
e São Bento do Sapucaí. Que Caçapava está com 20 associados que: fizeram 8
atividades; arrecadaram e doaram 1224 kgs de alimentos; doaram 40 consultas
oftalmológicas e 40 óculos; doaram 1.152 absorventes para a campanha de
solidariedade menstrual; ainda não atingiram a meta da campanha “Alimento é Amor”;
realizaram atividades globais de visão, alívio à fome, câncer infantil e meio ambiente.
Relatório MyLion OK; São Bento do Sapucaí está com 22 associados que: realizaram
8 atividades; arrecadaram e doaram 708 caixinhas de gelatinas; ainda não cumpriram
a meta da Campanha “Alimentos é Amor”; realizaram as atividades globais de câncer
infantil, meio ambiente e visão; Relatório MyLion OK; Taubaté está com 31 associados
que: realizaram 3 atividades; arrecadaram e doaram 60 kg de alimentos; realizaram as
atividades globais de alívio à fome e de esclarecimento do diabetes; Taubaté
Universitário está com 28 associados que: não realizaram nenhuma atividade, não
realizaram nenhuma atividade global; não relatam atividades no MyLion; Cachoeira
Paulista está com 24 associados que: realizaram 43 atividades; arrecadaram e doaram
655 kgs de alimentos; não atingiram a meta da Campanha “Alimento é Amor”,
realizaram atividades globais de diabetes, alívio à fome, meio ambiente e câncer
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infantil; Relatórios MyLion OK; Cruzeiro está com 13 associados que: realizaram 21
atividades; arrecadaram e doaram 291 kgs de alimentos
A Divisão VH2, da qual é Presidente, é composta pelos seguintes Lions Clubes:
Aparecida, Cachoeira Paulista, Cruzeiro e Guaratinguetá Pedregulho. Cachoeira
Paulista, está com 24 associados que: realizaram 43 atividades; arrecadaram e
doaram 655 kgs de alimentos; realizaram as atividades globais de diabetes, alívio à
fome, meio ambiente e câncer infantil; Relatório MyLion OK; Cruzeiro, está com 13
associados que: realizaram 21 atividades; arrecadaram e doaram 291 kgs de
alimentos; realizaram as atividades globais de diabetes, alívio à fome e meio ambiente;
Relatório MyLion OK; não possui informações sobre os Lions Clubes – Guará
Pedregulho, Guaratinguetá e Lorena;
Em seguida, a MC chamou a Região do Vale do Paraíba, cujo Presidente é a CaL
Áurea (LC S.J.Campos AS) que se achava ausente, que é composta pelas Divisões
Vale do Paraíba (Marcelo Fonseca) e Litoral Norte (Ana Lúcia Finholt) que também
não compareceram a esta reunião. Apresentou-se o CL Domingos Fasanella Filho para
representá-los informando que: justificava a ausência da CaL Áurea porque não pode
vir a esta reunião e entregou-lhe um relatório para que fosse lido. Iniciando pela
Divisão Vale do Paraíba: S.J.Campos AS em conjunto com SJ Campos Sul e SJ
Campos Esplanada arrecadaram e doaram 215 de alimentos e 200 kgs de arroz. AS
e Sul trabalharam juntos com Cartaz sobre a Paz; Em termos de associados informa
que o Lions SJC Augustin Solina: baixou 10 associados, mas está se recuperando
porque no próximo mês dará posse para 5 novos associados. Trabalham com a
atividade de Lions Quest e arrecadaram mais 300 kgs de arroz. Fizeram doações de
lentes e armações de óculos além de testes de acuidade visual. Fizeram doações de
300 marmitex para pessoas em situação de rua em parceria com o Grupo Arco Iris.
Para o Natal irão fazer doação de brinquedos e cerca de 170 panetones. S.J.Campos
Sul: realizaram atividades globais de visão, alívio à fome, meio ambiente e arrecadação
de brinquedos para doação para crianças carentes. Esses três clubes relataram suas
atividades no MyLion.
Quanto à Divisão Litoral Norte, o CL Domingos informou que os Lions Clubes:
Caraguatatuba-mar: arrecadou e doou 20 cestas básicas, realizou atividades de
câncer infantil, alívio à fome, campanha de aleitamento materno, mal de Alzheimer,
campanha do setembro amarelo, campanha dobre câncer de mama; venda de rifas
para compra de cadeira de rodas; Relatório MyLion: com problemas porque no
momento estão sem secretário no Clube. Caraguatatuba até o momento manteve seu
quadro associativo. Pretende adicionar 3 novos associados. Arrecadou e doou 250 kgs
de alimentos. Atividades globais: Alívio à fome; Diabetes; Câncer Infantil e Meio
Ambiente. Relatório MyLion OK. São Sebastião: informou que terá 20 associados até
dezembro; realizou 6 atividades; arrecadou e doou 65 kgs de alimentos; atividades
globais realizadas: alívio à fome; visão, meio ambiente. Relatório MyLion: informam que
estão com problemas. Agradeceu à atenção de todos.
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Retomando a palavra, a MC PDG Margareth concedeu a palavra ao Presidente
da Região AT CL Alécio Guimarães (LC Sta Isabel), que se fez acompanhar do
Presidente de Divisão AT-1 CL Carlos Lapique (LC Mogi das Cruzes – Centro). O CL
Alécio, após as saudações gerais, informou que o Presidente da Divisão AT-2, CL
Fernando (LC Arujá) não pode comparecer à esta reunião por motivos familiares.
Convidou os Presidentes dos Clubes de sua Região para acompanhar as informações
que serão transmitidas ao Distrito, visto que são eles os responsáveis pelas atividades
realizadas pelos seus clubes. Disse que sua Região se encontra com déficit de dois (2)
associados. O acréscimo de dois (2) associados credita ao Lions Clube de Poá. Para
falar sobre os Clubes da Divisão AT-1, passou a palavra ao seu respectivo Presidente,
CL Carlos Lapique que informou que o Lions Clube Mogi das Cruzes realiza atividades
relativas ao Meio Ambiente, Alívio à Fome, Câncer Infantil, Visão e faz campanhas de
solidariedade com Banco de Cadeira de Rodas; que o Mogi das Cruzes Itapety busca
novos associados, distribui livros; o Mogi das Cruzes Brás Cubas também trabalha
com Banco de Cadeira de Rodas, com arrecadação e doação de alimentos (Alívio à
Fome), campanha de arrecadação de lacres e de tampinhas (Meio Ambiente) e que,
em conjunto com o Mogi Itapety, fizeram a arrecadação de 15.000 caixinhas de
gelatinas que foram doadas para a Tucca de Itaquera/SP (Câncer Infantil). Mencionou,
também que sua Divisão trabalhou com arrecadação de armação de óculos e com
campanha de esclarecimento do Diabetes. Retomando a palavra, o Presidente de
Região CL Alécio Guimarães, retomando a palavra, disse que coordenou a sua Região
no trabalho de arrecadação e doação conjunta de 16.000 caixinhas de Gelatina e que
na Divisão AT-2, seu clube Sta Isabel, continua arrecadando gelatinas; Suzano,
também arrecadou e também fez diversos trabalhos importantes, destacando a
arrecadação e doação de cinco 5 cestas básicas (75 Kgs), arrecadação e doação de
Gelatinas para a Santa Casa de Suzano; Arujá fez diversas atividades: 22 campanhas,
duas campanhas de doação de sangue, doação de cadeiras de rodas, arrecadação e
doação de 120 Kgs de alimentos; Sta Isabel tem uma lista enorme de atividades,
destacando todas as atividades globais. Informou que irá distribuir 50 (cinquenta)
sacolinhas de Natal; e Poá com seu Banco de Cadeiras de Rodas e doações de cestas
básicas. Agradeceu a todos os Presidentes pelas atividades realizadas.
Prosseguindo, a MC solicitou a presença dos Presidentes de Região e de
Divisão da Região Metropolitana. O Presidente de Região CL José Erik (Bragança
Paulista) comentou que sua Região tem duas Divisões: Metropolitana 1, com os Lions
Clubes de Guarulhos: Centro, Maia, Aeroporto, Norte e Sul, tendo como Presidente
a CaL Cristina (Guarulhos Maia) e Metropolitana 2, com os Lions Clubes: Bragança
Paulista, Atibaia, Mairiporã e Mairiporã Ilé Ifa, tendo como Presidente o CL Peterson
(Mairiporã Ilé Ifa) e que ambos não compareceram a esta reunião. Informou que sua
Região é muito produtiva e com muitas atividades, com muitas subnotificações.
Concedeu a palavra ao CL Ari Tomazi (Guarulhos Sul) para informar que seu clube
está produzindo 2.200 sacolinhas para 2.200 crianças carentes para distribuir na
época de Natal juntamente com brinquedos e guloseimas. Fez um convite a todos para
comparecer ao evento auxiliando na distribuição das doações. Retomando a palavra,
o Presidente José Erik relatou que a Região possui 925 (novecentos e vinte e cinco)
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atividades registradas no MyLion. Alegou que 60% dos clubes cumpriram as metas da
governadoria; 80% dos clubes cumpriram as metas do Diabetes; 100% dos clubes
cumpriram as metas do Alívio à Fome; 70% dos clubes cumpriram as metas do Câncer
Infantil; 90% dos clubes cumpriram as metas do Meio Ambiente; 90% dos clubes
relataram as atividades no MyLion (apenas 1 clube estava com problemas); e 70% dos
clubes cumpriram as metas relativas à Visão. Com relação ao número de associados,
informou que o Guarulhos Centro aumentou o seu quadro com mais 6 associados e
os demais clubes estão inalterados. Solicitou uma grande salva de palmas aos clubes
de sua Região.
O DG PDG Edson Neves pediu a palavra para informar que na Região
Metropolitana houve uma substituição na Divisão Metropolitana 2, onde foi nomeada
para ocupar a função, a CaL Sandra Fioravante (LC Mairiporã). Solicitou, ainda, ao
Secretário PDG Luiz Prado para que procedesse à respectiva alteração no site de LCI.
A MC, retomando a palavra, convidou os Presidentes de Região Baixada
Santista e Litoral Sul (CL Wagner Martins – S. Vicente) e de Divisão da Baixada
Santista (1 – CL Carlos Queiroz – Santos Oeste; 2 – CaL Luísa Marinheiro – Bertioga)
e Litoral Sul (CL Pepe José Alvarez – Peruíbe Praia) para que fizessem uso da
palavra. Apresentou-se a CaL Lenita Licht Martins (S. Vicente) que justificando a
ausência do CL Wagner, informou que ele não pode comparecer a esta reunião e pediu
a ela que apresentasse seu relatório. Iniciou pelo Litoral Sul (Lions Clubes: Praia
Grande, Ocean., Peruíbe Praia e Itanhaém) dizendo que o Lions Clube Estrela da
Mama (Praia Grande), está com 28 associados e pretende colocar novos associados;
que arrecada e doa, mensalmente, 250 kgs de alimentos; trabalha fazendo orientação
das mulheres com câncer. Além destas atividades realizou inúmeras outras; Praia
Grande Ocian: que já há alguns anos não tem notícias de atividades deste clube; não
tem notícias se realizam ou não atividades. Não reportam no MyLion; Peruíbe Praia:
está havendo a reestruturação deste clube cuja presidência foi assumida pelo CL Pepe
(José Alvarez Batet) com a saída do CL Dorgan; Itanhaém: fêz parceria com a APAE
e está trabalhando bastante; está participando da campanha de doação de alimentos;
Está com dificuldades para reportar no MyLion; No que diz respeito à Baixada Santista
2, informou que a divisão é composta pelos Lions Clubes: Bertioga e Guarujá Sul, e
que Bertioga está trabalhando na Festa da Tainha onde, parte do resultado, será
investido na Campanha “Alimento é Amor”; Guarujá-Sul não fez nenhuma atividade e
não possui maiores informações sobre este clube. Quanto a Baixada Santista 1,
composta pelos Lions Clubes (Cubatão, Santos Ponta da Praia, Santos Oeste e Santos
Sul): Cubatão – trabalha com fraldas geriátricas e também está em reestruturação e
fez doação de 2 cadeiras de rodas; Santos Oeste – fez a arrecadação e doação de
980 kgs de alimentos para a Campanha “Alimento é Amor”; arrecadação de lacres e
tampinhas relativa ao Meio Ambiente; Santos Ponta da Praia – realizou evento de
arrecadação de fundos através da “Noite Italiana” (20/11) onde arrecadaram R$
8.800,00 para os projetos do clube; São Vicente – Recebeu 200 pessoas na sede do
clube para o curso de panificação, visando formação profissional, junto com o Sebrae
e Senai; arrecadou e doou 1 (uma) tonelada de alimentos; realizou uma campanha de
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coleta de roupas e agasalhos para doação ao Fundo Social de Solidariedade; fêz a
aquisição de 10 cadeiras de rodas para empréstimo (Banco de cadeira de rodas),
arrecadou e doou 500 caixinhas de gelatina para Casa Genoveva Perez; arrecadou
600 armações de óculos para doação; realizou uma campanha de captação de lacres
e conseguiram 1 (uma) tonelada de lacres para aquisição de cadeiras de rodas; possui
a previsão de admissão de um (1) associado no próximo mês; Relata regularmente
suas atividades junto ao MyLion;
A MC solicita a presença da Região ABCD (CL Paulo Coelho – Sto. André
Centro) e das Divisões ABCD 1 (CaL Ivete Noronha – S. Caetano do Sul) e ABCD 2
(CL Lenine – Diadema). Compareceram o CL Paulo Coelho (Sto. André Centro) e a
CaL Ivete Noronha (S.C.S. Centro). O Presidente da Região ABCD fez a saudação
protocolar e imediatamente passou a palavra à Presidente de Divisão ABCD 1, CaL
Ivete para falar sobre os clubes de sua Divisão, tendo ela, após os cumprimentos,
justificado a ausência do Presidente da Divisão ABCD 2 CL Lenine por motivos
particulares; disse que os quatro clubes de sua Divisão estão em dia com as finanças
junto ao Distrito e a Lions Internacional; quanto ao número de associados é mesmo de
30/06/2021, ou seja, 100 associados; no que diz respeito ao MyLion, alguns clubes
ainda não estavam reportando suas atividades mas, após o curso ministrado neste mês
pela CaL Meire, todos reportaram; passou, em seguida a individualizar as atividades
por clube: Lions Clube: S.C.S – Centro: está com 37 associados; estão trabalhando
com as seguintes atividades globais: Alívio à fome (já cumpriu a meta do projeto
“Alimentar é Amor” com doação de 146 cestas básicas com 11,3 kgs cada, totalizando
1.650 kgs de alimentos, que corresponde a média de 44,6 kgs por associado); Câncer
Infantil (arrecadou e doou gelatina e biscoitos para crianças em tratamento de câncer
infantil da Clínica da Fundação Ronald MacDonald do ABC e fêz a aquisição de 120
tickets do Mac Dia Feliz que foram doadas às crianças carentes); Diabetes (fêz doação
de 500 fitinhas para testes de glicemia ao LC Taubaté, que fez um evento de detecção
em sua cidade); Visão (realizou arrecadação de armações de óculos); Meio Ambiente
(realizou campanha de coleta de lacres e tampinhas na cidade); S.C.S. – Fundação:
número de associados – 13, atividades: campanha de arrecadação e doação de cestas
básicas cuja doação acontecerá para as famílias carentes no dia 05/12/2021, doações
mensais de remédios, Banco de cadeira de rodas); S.C.S. – Sta. Paula: número de
associados – 20, atividades: alívio à fome (doações de alimentos regulares para
famílias do ABC), continua com o projeto de capoeira para crianças, irá fazer uma
palestra de conscientização acerca do diabetes, Visão: já foi aprovado pela diretoria,
irá patrocinar uma cirurgia de catarata para uma pessoa carente além de doar lentes
para outra pessoa, irá atualizar o MyLion; S.C.S. Sta. Maria: número de associadas –
30, Atividades: câncer infantil (doação de 1200 caixinhas de gelatina para a Casa
Ronald Mc Donald ABC), alívio à fome (está realizando campanha de arrecadação de
alimentos e sacolinhas para festa do Asilo Grupo Luz S. Caetano que abriga 22
pessoas), irá fazer uma festa para crianças do Paraisópolis. Agradeceu aos presidentes
dos clubes pela brilhante atuação à frente de seus clubes. Retomando a palavra, o
Presidente de Região Paulo Coelho disse a Região iniciou a gestão com 205
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associados e que hoje está com 190 associados, ou seja, houve uma perda de 7,32%,
que foi mais expressiva em dois clubes. Afirmou que todos os clubes estão realizando
atividades das causas globais. Diante da ausência do CL Lenine – Presidente de
Divisão ABCD-2, a seu pedido irá fazer a leitura do relatório por ele elaborada – Lions
Clubes: Diadema: realizou 105 atividades, arrecadou e doou 1200 kgs de alimentos;
Sto. André Centro: realizou 20 atividades, arrecadou e doou 9.750 kgs de alimentos;
Sto. André Jardim: arrecadou e doou 6.250 kgs de alimentos; S. Bernardo do
Campo: realizou 223 atividades e arrecadou e doou de 5.058 kgs de alimentos; S.B.C.
Rudge Ramos: sem atividades e sem informações, está em “status quo”.
Intervindo, o DG PDG Edson Neves, agradeceu a todos os Clubes que
realizaram os trabalhos informados, bem como a todos os Presidentes de Região e de
Divisão que os relataram e que estão realizando seus trabalhos com muita eficiência
com um Governador que, na opinião dele, não trabalhou muito. Parabenizou a todos e
pediu à assembleia uma calorosa salva de palmas a todos eles.
A MC PDG Margareth informou que agora será dada a palavra aos GST, GMT
e GLT. Convidou para fazer uso da palavra a Coordenadora do GST, a CaL Elizabeth
Pinto Rodrigues que, após os cumprimentos de praxe e muito emocionada, informou
que ainda sente muita dificuldade para se manifestar ante a ausência do PCC Wilson
Pinto. Agradeceu aos Presidentes de clubes pelos trabalhos realizados pelos seus
clubes dizendo que: “O Amor continua em Ação”.
A MC solicitando desculpas a todos, informou que deveria ter concedido a
palavra ao PDG Roberto Mantovani anteriormente e, por distração, não o fez. Por
isso, solicita a ele que faça uso da palavra agora;
O PDG Roberto Mantovani, após sua saudação, disse sentir uma alegria
intensa pela realização desta reunião na forma presencial, após longo período de
afastamento social. Disse ser o atual Auditor do Distrito. Como o Tesoureiro do
Gabinete adiou a apresentação da situação da Tesouraria do Distrito, conclui que,
diante disso, nada teria a dizer como Auditor. Todavia, pediu licença ao DG a licença
para fazer um destaque. Em primeiro lugar, LCI hoje está chamando hoje o
Coordenador de Região e Coordenador de Divisão, de Presidente e não mais de
Coordenador. E por que está dando este destaque? Para ele (LCI) essas funções, é a
coisa mais importante porque é o elo entre os Clubes e a Governadoria. O DG tem
razão, os clubes estão de parabéns porque, mesmo nesta época de pandemia,
continuaram com a prestação de serviços à comunidade. Quando a PDG Margareth
iniciou a conversa, disse que só tem direito a votos, o Gabinete Distrital, Secretário,
Tesoureiro, Ex-Governadores, Presidentes de Região e Presidentes de Divisão. Disse,
ainda, que esta é uma reunião de trabalho. Na reunião, tem uma parte administrativa
e outra deliberativa. LCI está dando muita importância ao GAT, está mostrando no
mundo que está com dificuldades na formação de líderes e ter gestores. Isso também
está acontecendo no Brasil, em São Paulo e no LC-5. Os Presidentes de Região e de
Divisão são treinados, como ouvimos outro dia o PDG Paulo Rogério falar, são muito
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bem treinados. Às vezes, não dá para atender o aspecto que passa a ser importante,
por exemplo, no começo da gestão, na instalação do gabinete, (estamos falando sobre
serviço) o Tesoureiro chega e diz assim: “eu vou apresentar o orçamento do Distrito
para esta gestão”. Quem é que vota? Votam: os Ex-Governadores, Gabinete e
Presidentes de Região e de Divisão. Outro dia perguntei: “Quanto é o orçamento na
Gestão do DG Edson? Uma pessoa disse assim: “Eu não sei”. O Orçamento é a
vontade do gestor, por isso que ele o apresenta, para poder trabalhar. E ele vai gastar
o dinheiro aonde? Como? É por isso é que o Governador apresenta o orçamento e ele
pede aprovação desta proposta, como acontece no Congresso Nacional e
assembleias. Porque o dinheiro, não é do Governador, e ele precisa de autorização
para poder usar. Isto se chama verba. Às vezes tem dinheiro e não tem verba e, outras
vezes, tem verba, mas não tem dinheiro. Isso no Lions é verdadeiro. Lions Internacional
está dando um destaque para isso. A Auditoria, daqui para a frente, vai trabalhar em
cima deste programa. Temos certeza de que as empresas que trabalham com isso
estão perfeitamente documentadas e não existe problema algum, não tem nada de
errado. A única coisa necessária é acompanhar aquilo que a gente estava fazendo e
isso cabe aos Presidentes de Região e de Divisão. São 6 (seis) Presidentes de Região
e 13 (treze) Presidentes de Divisão. Estas reuniões são reuniões de trabalho. Como a
pandemia atrapalhou bastante, eu faço uma proposta para o Governador, para que
essas reuniões de trabalho sejam destacáveis. Diz que sabe que todos os clubes
trabalharam durante a pandemia. Pergunta: Será que tudo está bom mesmo? Será
que não tem nenhum clube com problemas? Ou Tem? Esta reunião é para isto! Vamos
agradecer e ser transparentes além de falar a verdade. O IPDG Waldomiro teve um
planejamento e não conseguiu chegar a 1250 associados em sua gestão.
Aparentemente, todos fizeram muito bem os seus serviços. Mas, tem certeza de que,
na sua região, tem algum problema de pagamento, de associados, de um clube
fechar? É nesta reunião que temos que falar. Confiem no Governador e confiem nesta
gestão, que ela terminará com excelentes resultados. Agradeceu a atenção de todos.
A MC concedeu a palavra à CaL Flávia Coelho, Assessora de Redação, que
após os cumprimentos, informou que fará a divulgação dos vencedores do concurso
distrital de Redação e que, nesta gestão, tivemos uma inovação, ampliando-se o
requisito idade que eram de 14 anos a 17anos, para a faixa de 11 a 13 anos e outra e
de 14 a 17 anos. Participaram do concurso 11 (onze) clubes que apresentaram 19
(dezenove) redações. Duas delas, estavam fora dos requisitos exigidos e duas foram
apresentadas fora do prazo determinado. Foram anunciados os vencedores:
categoria 1 (11 a 13 anos) -1º lugar – LC Sto. André Centro – aluna Gabriele Alves
da Assunção, da Escola Estadual Francisco Pavanelli. Os demais trabalhos foram
enaltecidos porque se acham em um nível técnico muito importante. Procedeu a leitura
da redação vencedora; Categoria 2 (14 a 17 anos) – 1º lugar – LC Guarulhos Norte
– aluna Juliana Langes Silveira, do Colégio Master Amaris. A Assessora agradeceu
a participação de todos os clubes.
A MC convidou a Assessora do Cartaz sobre a Paz CaL Vera Weingrill para
fazer a apresentação dos vencedores do concurso respectivo tendo sido informada
8

que ela não estava presente e que o evento por ela realizado para apuração dos
vencedores ocorreu na data de ontem. Assim que a Assessora informar os
vencedores, eles serão revelados no curso desta reunião.
Diante disso, a MC solicitou a presença da CaL Teresa Perez Prado,
Presidente do Lions Clube de Suzano para apresentação de um Concurso Piloto que
foi realizado em seu clube do Concurso de Cartaz sobre a Paz. Após os
cumprimentos, a CaL Teresa Prado disse que, devido à pandemia, estava com
dificuldades de realizar o Concurso do Cartaz sobre a Paz, visto que as escolas
estavam fechadas, o que dificultava os contatos com professores e diretores para
realização da parceria necessária. Então, resolveu inovar, considerando que LCI é
apoiador e patrocinador das Olimpíadas Especiais, considerando que nossa associada
Flávia Samira, que também faz parte das Olimpíadas Especiais do Brasil, conversou
com ela e propôs a possibilidade de que este projeto piloto do Cartaz sobre a Paz,
fosse feito com a participação dos seus atletas e com outros grupos de pessoas com
dificuldades intelectuais, como a APAE, grupos de autistas etc. Informou que o
resultado foi fantástico, apresentando aos presentes os cartazes por eles elaborados.
Fez, inclusive, a leitura de duas manifestações dos participantes de seu entendimento
sobre o tema do Cartaz sobre a paz desta gestão. Informou que está passando este
projeto, tanto para o DG, quanto para o 1º VDG, para que, caso entendam interessante,
seja implantado no Distrito na próxima gestão. O DG PDG Edson Neves, disse que o
trabalho que a CaL Teresa Prado está desenvolvendo, nós iremos levar, se todos
concordarem, como proposta para o Distrito Múltiplo LC, para que seja ampliado, tanto
a Redação, quanto o Cartaz sobre a Paz, mesmo não estando vinculado à Lions
Internacional. Parabenizou, uma vez mais, a CaL Teresa pela proposta apresentada.
Na sequência, a MC concedeu a palavra para o CL Jaime, Assessor de Projetos
Leonísticos do Distrito que, após sua saudação, informou que iria apresentar um
Projeto para LCIF de Reforma da Escola Lions Clube de São Vicente, conforme segue
adiante o respectivo “Power Point”:
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O PCC Fábio de Oliveira Filho, pedindo a palavra, disse que diante deste projeto
apresentado para atender o LC de São Vicente, solicitou ao DG a inclusão dos Lions
Clubes de Santos Oeste, Santos Ponta da Praia e Santos Sul ao referido projeto.
O Assessor de Projetos, CL Jaime disse que para LCIF é essencial que o projeto
seja apresentado por mais de um Clube, fato que dá mais idoneidade a ele.
O DG colocou referida proposta em discussão, tendo o IPDG Waldomiro Ramos
solicitado a palavra, para pedir informações sobre o domínio do imóvel que é objeto
do projeto, se está ou não em nome do LC São Vicente, ou trata-se de concessão de
uso da Prefeitura de São Vicente, ou se existe contrato de comodato. Diante disso, o
CL Jaime disse que pode providenciar a documentação necessária. A CaL Lenita
Lichti, solicitando a palavra, informa que há muitos anos a manutenção da referida
Escola, encontra-se por conta do Lions Clube São Vicente e que já fizeram muitas
obras nela. Referida escola já considerada a melhor escola de São Vicente, inclusive
leva o nome de Lions Clube. Colocou a proposta em votação, ele foi aprovado por
unanimidade.
O DG disse que naquele momento de ser dar a palavra ao CL Orlando Orlandi
– Assessor de Alívio à fome para falar sobre o projeto “Alimento é Amor” mas, por ele
não estar presente, ele mesmo fará a apresentação dos Lions Clubes que atingiram a
meta para recebimento da contrapartida da Governadoria, conforme segue abaixo:
Lions Clubes
Arrecadados Contrapartida
Bertioga
1.483 kgs
700 kgs
Guarulhos Centro
3.110 kgs
700 kgs
Guarulhos Maia
1.687 kgs
640 kgs
Guarulhos Norte
7.156 kgs
520 kgs
Guarulhos Sul
3.956 kgs
840 kgs
Lorena
1.280 kgs
500 kgs
S. Bernardo Campo 4.088 kgs
380 kgs
S. Caetano Sul
1.650 kgs
740 kgs
24.410 kgs
5.020 kgs
Mencionadas informações precisarão ser atualizadas uma vez que, constatou-se que
outros clubes também cumpriram a meta e terão direito à contrapartida prometida.
Acredita que poderá doar de 5 a 6 toneladas pelo Distrito e vai ficar mais satisfeito
ainda, quando atingirmos 70 Toneladas de alimentos arrecadados e doados.
Agradeceu a todos por colocarem o “Amor em Ação”.
A MC pediu a atenção de todos, pois acabou de receber a informação sobre o
vencedor do Concurso do Cartaz sobre a Paz, dizendo que a aluna vencedora é do
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Lions Clube de Santo André Centro. (A foto deste cartaz, neste momento, estava
sendo projetada para todos os presentes que puderam visualizar o cartaz vencedor
que será remetido ao Distrito Múltiplo LC) Acrescentou ainda ela, que a apreciação
dos cartazes aconteceu na data de ontem, motivo pelo qual, tanto a Assessora CaL
Vera Weingrill quanto o PDG Roberto Weingrill não puderam estar aqui nesta reunião.
Informou, ainda, a MC que o vencedor do Concurso de Fotografias foi do LC Guarulhos
Maia, projetando-a, também, para conhecimento de todos.
A MC informou que, agora, irá conceder a palavras aos Coordenadores de
GMT, GLT e GST. Como ela é a Coordenadora do GMT, ela própria irá fazer uso da
palavra como tal. Diz ser responsável pela admissão de novos associados e
manutenção dos existentes. Acrescentou que estamos crescendo aos poucos.
Entendemos a pandemia, entendemos tudo o que passou e realmente é difícil, sempre
foi. Quem gosta do que faz, quem gosta do que participa, vende seu produto muito
bem. Como trazer novos associados? Se você não está feliz consigo, não irá passar
isso para ninguém. Citou um exemplo familiar dessa situação em que a pessoa informa
que odeia aquela matéria escolar e que não consegue entendê-la. Assim, se você não
está feliz com alguma coisa, é você quem precisa se trabalhar. Você somente irá
conseguir fazer o movimento crescer, se você estiver bem nele. Ninguém conseguirá
trazer alguém para o movimento apenas por fazer parte dele. Se seu clube não está
bem, ajude-o a crescer. A manutenção de associados segue o mesmo caminho. Só
conseguimentos segurar alguém no nosso clube se houver serviço. Citou alguns
exemplos práticos de clubes que conhece de que o trabalho em conjunto de clubes
fortalece o companheirismo e valoriza o próprio associado. Diz que é importante o
exercício da criatividade. Esse é o trabalho do associado e é o que se espera de vocês.
Com relação às taxas, todos nós temos que pagar, mas LCI dispensou a taxa de
ingresso de associados e joias até julho de 2022. Outra situação, se tivermos
associados para baixar no clube, é preciso fazê-lo antes do final do ano para impedir
que novas taxas sejam exigidas a partir de janeiro, tanto distrital quanto internacional.
Pensem em tudo isso, repensem. Nosso movimento é maravilhoso e depende dessa
mão de obra, ou seja, dos associados. O DG pediu para fazer uma pequena
complementação do assunto tratado, ou seja, a PDG Margareth disse que não adianta
ter associado somente para ter número. Particularmente, não entende que é produtivo
para o movimento apenas o número. Isto não quer dizer que não exista associado que
seja extremamente produtivo e agora, ter clube apenas só por número, acredita que é
um mau exemplo que nós damos. Aconselhou os clubes baixarem os associados que
não existem, ou que não frequentam, ou que não pagam. Ele não vê problemas algum
em reduzir o quadro de associados do Distrito. Entende que a princípio, essa estratégia
pareça ruim num primeiro momento, mas, posteriormente, será muito bom porque,
quando se tem pessoas com vontade e produzindo, você consegue novos associados
visto que não tem dentro do clube um mau exemplo. Citou o exemplo da PDG
Margareth que, em seu ano como Governadora, baixou 269 associados e, ao final da
gestão, fechou com 63 positivo. Disse que não está aqui para pedir para tirar
associados do movimento. Prefere, na verdade, ter um número de pessoas que ele
possa contar. É evidente que precisamos ter 1.250 associados no Distrito desde que
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sejam reais, que trabalhem, que possam fazer a sua parte, que paguem as taxas e que
nós precisamos parar é de mentir para nós mesmos, mostrando que nosso movimento
tem ética, sapiência, sabedoria. Quando dá um passo para trás é para dar muitos para
a frente. Agradeceu a todos pela atenção.
A MC convidou o Coordenador de GLT, PDG Américo Cortopassi para falar
sobre sua coordenadoria, tendo ele sido acompanhado pela CaL Simone. Após as
saudações de praxe, disse que enaltece a família leonística, por este calor humano e
que nós precisamos ter associados que sejam líderes. Temos que observar em nossa
comunidade leonística, aquelas pessoas que desejam se desenvolver dentro o
leonismo. Por isso, está tentando desenvolver estre trabalho nesta gestão. Assim, no
primeiro semestre desta gestão, já realizou três cursos, sendo o primeiro de
Capacitação de Leões Orientadores, para dez associados para que possam fazer a
reestruturação de clubes, formação de novos clubes, e um trabalho dentro do seu
próprio clube para ajudar seus presidentes. Desta forma, estarão eles preparados para
ver os problemas, montando clubes, vendo regiões do nosso vale, da nossa baixada e
da nossa serra. Fez, também, um trabalho especial para que os clubes pudessem
reportar corretamente suas atividades junto ao MyLion. Aproveitou para agradecer à
facilitadora CaL Meire, juntamente o Tiago, que não está presente, solicitando uma
calorosa salva de palmas para eles. Fez, também, um curso para os Presidentes de
Região e de Divisão, para que eles, em sua primeira reunião de divisão, pudessem
sentir as dificuldades dos clubes, para reportar os serviços prestados no MyLion.
Através dessa reunião, constatou que somente esta atuação não seria suficiente para
colher os resultados esperados. Fez, então, uma reunião com todos os secretários dos
clubes, em duas etapas, a primeira, sobre o MyLion e a outra sobre métrica que se
trata de uniformização da forma como são enumerados os serviços em todos os
Distritos, para que sirva de parâmetro para LCI, observando mesmo padrão. Informou,
também, que a subnotificação é muito grande. Deseja entregar às pessoas que
realizaram o curso de Leão Orientador, os respectivos certificados de LCI. Pediu para
a CaL Simone que fizesse a leitura da carta que acompanha cada certificado para que
todos tivessem conhecimento de seu conteúdo. Após a leitura, o PDG Cortopassi
anunciou os nomes dos associados contemplados: 1) Wagner Larangoni Martins; 2)
Selma Menezes Casado; 3) Sonia Aparecida Rodrigues; 4) Peterson Hofmann; 5)
Milena Scalada de Souza; 6) Luiz Donizete Pires; 7) Lenita Lichti Martins; 8) Aparecida
Donizete Yamamoto; e 9) Bianca Molinari. Esclareceu que um dos associados que não
completou o curso, não recebeu o certificado. Continuou dizendo que se houver
alguma necessidade, se for nas áreas de instrução, desenvolvimento ou liderança,
basta entrar em contato com ele ou com o DG para que a solicitação possa ser
atendida. Agradeceu a oportunidade.
A MC, aproveitando a oportunidade de que a CaL Simone Scarone Cortopassi
estava próxima do PDG Cortopassi, no parlatório, solicitou que ela se manifestasse
como Diretora Geral da próxima Convenção Distrital a qual, agradecendo a gentileza
disse, para quem não sabe, a próxima Convenção Distrital será em Poços de Caldas,
no período de 07 a 10 de abril de 2022. Solicitou que viessem até a frente: o Secretário
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da Convenção – CL Bruno Paulenas, o Tesoureiro da Convenção – CL Luiz Gonzaga
de Melo acompanhado pela CaL Rosalina Aparecida de Mello e a Diretora Adjunta –
CaL Brasília Molinari. Em seguida, pediu para que passasse um vídeo ilustrativo da
Convenção. Concluída a exibição, disse que o Hotel e todas as diversões estão
incluídos nas diárias, inclusive bebidas. Os convencionais terão oportunidade para
fazer compras na cidade de Poços de Caldas. Disse que teremos o baile temático do
vermelho e branco, em homenagem ao coração novo do Governador e que ela e o
secretário estão com as fichas de inscrição. Aqueles que ainda não fizeram sua
inscrição, estão sendo aguardados por ela e pelo secretário. Agradeceu a atenção de
todos.
A MC concedeu a palavra ao PCC Fábio de Oliveira Filho que informou ser
dirigente da área 3 de LCIF e solicitou a todos que ficassem de pé e que a PDG
Margareth se postasse ao lado do DG. Informou que acabou de receber do ExPresidente Internacional Choi, que é o atual presidente da Fundação LCIF uma
correspondência, a qual passou a ler e que se trata da concessão de Prêmio do
Presidente Internacional pela Campanha 100. Pediu à PDG Margareth Neves que
colocasse a respectiva medalha presidencial na lapela do DG PDG Edson Neves.
Alegou que representa a associação no que diz respeito à Fundação. É líder de área
de dois maiores Distritos Múltiplos da América Latina, DMLC e DMLD, o que, para ele,
existe uma grande pressão, porque eles são muito exigentes e cobram muito. Além
disso, é muito difícil pelo problema político que passou. Nós ainda não conseguimos
resolver isso e assim, com muita sabedoria, está tentando organizar esta situação.
Neste contexto, foi nomeado como Coordenador de todos os Distritos da Delegação
Brasileira à Convenção de Montreal. Explicou as dificuldades deste encargo. Em
seguida passou a falar sobre o FOLAC, informando que nós temos um candidato
brasileiro do DMLC, para ser homologado, para disputar o cargo a Diretor
Internacional. Informou que ainda tem 6 (seis) vagas de inscrições para o FOLAC e
esclareceu os custos. Disse que precisamos nos envolver para apoiar a candidatura
do PDG Manoel Messias do Distrito LC-8. Quanto à Convenção Internacional de
Montreal, aduziu que ainda não conseguimos nenhuma hospedagem em razão da
pandemia e deu instruções sobre necessidade de vistos, para poder dela participar.
Quanto aos custos desta participação, estima que possa variar entre 2.400 a 2.600
Dólares Americanos. Para encerrar, pediu encarecidamente a todos que, nos dias 01,
02, 03 e 04/12/2021, participem do seminário de LCIF, às 21:30 hs, que vale a pena.
Quem puder fazer uma doação para LCIF, que o faça, nem que seja de apenas 10
dólares americanos. Agradeceu a atenção de todos.
A MC solicitou que o casal CL Domingos Fasanella e Erika Soliva viessem até o
parlatório. O DG informou que este casal foi indicado pelo Comitê Nacional de Lions
Quest para atual no DMLC. Além disso, a CaL Wilma Gallardo, Coordenadora distrital
de Lions Quest está passando por problemas sérios de saúde e solicitou ao
Governador seu afastamento do cargo. Assim, não houve como recusar a esta
solicitação. Agradece a ela pela qualidade de prestação de serviços ao Distrito durante
muitos anos. Para substituí-la nomeou o CL Domingos Fasanella Filho para o cargo de
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Coordenadora Distrital de Lions Quest. Fazendo uso da palavra, o CL Domingos
comentou que tomou conhecimento desta nomeação na data de ontem e agradeceu
a confiança. Já marcou uma reunião com a CaL Márcia do Guarulhos Maia para
apresentação do Lions Quest e quer aproveitar para convidar a todos, que se
interessem, para nela comparecer. Disse que antes de encerrar sua participação nesta
reunião, gostaria que todos nós prestássemos uma homenagem à pessoa que foi a
maior incentivadora do Lions Quest no Distrito que foi a CaL Wilma Gallardo com uma
calorosa salva de palmas.
A MC disse que o Distrito recebeu 3 (três) Moções para serem apresentadas e
submetidas a este Conselho e solicitou que o PCC Fábio de Oliveira as fizesse.
Fazendo uso da palavra, o PCC Fábio disse que a Primeira, tratava-se da Moção de
Apoio à candidatura do PID Fabrício de Oliveira ao cargo de 2º Vice-presidente
Internacional, fazendo a leitura de seu teor. A moção foi colocada em discussão pelo
DG, como não houve manifestação, foi colocada em votação, tendo sido aprovada por
unanimidade. A segunda tratava-se de Moção de Apoio à candidatura do PDG Manoel
Messias Mello, ao cargo de Diretor Internacional, fazendo a leitura de seu teor. A
moção foi colocada em discussão pelo DG, como não houve manifestação, foi
colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade.
A terceira, foi apresentada pela MC que diz respeito à indicação da cidade que
receberá a 3ª RCGD e que havia o concurso de duas cidades: Santo André, através
o CL Paulo Coelho que colocou a Instituição Clasa à disposição e São Vicente, através
da CaL Lenita Lichti que ofereceu a Câmara Municipal de São Vicente. Colocada em
discussão, o PCC Fábio de Oliveira pediu a palavra para sugerir que à CaL Lenita que
renunciasse a sua indicação para a 3ª RCGD e que aceitasse receber a 4ª RCGD, a
qual, imediatamente aceitou a proposta. Também pediu a palavra o IPDG Waldomiro
Ramos para dizer que normalmente a 4ª RCGD é realizada no mesmo local da
Convenção Distrital, circunstância esta que inviabilizaria a proposta apresentada. O
DG interveio para informar que, desta vez, a 4ª RCGD não será realizada no local da
Convenção. Colocada a Moção apresentada, com o aditamento feito pelo PCC Fábio
de Oliveira, com a anuência da CaL Lenita Lichti, em votação, ela foi aprovada por
unanimidade, para que a cidade de Santo André receba a 3ª RCGD, no dia
12/02/2022 no local onde está instalada a Clasa e a cidade de São Vicente receba a
4ª RCGD, no dia 19/03/2022, na Câmara Municipal de São Vicente.
A MC informa que o DG irá premiar a Caravana mais numerosa e que houve
um empate entre os Lions Clubes de: Guarulhos Centro, Santa Isabel e Mogi das
Cruzes. O DG informou que a premiação será através de cestas básicas e que irá
premiar os três clubes informados. Alguns instantes depois, verificou-se que outros
dois clubes também deveriam ser premiados: Santos Oeste e Santos Ponta da Praia.
O DG resolveu então premiar todos os clubes citados com uma cesta básicas para
cada um.
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A MC declarou encerrada a sua função nesta reunião, esperando tê-la realizado
da melhor forma possível e agradeceu a sua nomeação, devolvendo ao DG o
respectivo medalhão.
Palavra do Governador: Primeiramente comentou sobre sua cirurgia e agradeceu
demais pelas orações recebidas. Disse que o Lions Clube de Peruíbe Praia esteve em
vias de ser fechado, mas com o apoio irrestrito do CL Fabiano e da Bianca do LC
Santos Oeste estão conseguindo resgatá-lo e que de dois a seis meses terá mais seis
novos associados naquele clube. Quer agradecer a eles pelo apoio recebido. Aduziu
que nosso Distrito está, atualmente, com 27 (vinte e sete) associados a menos, mas
que 15 (quinze) estão retornando, porque o Guaratinguetá que tinha fechado estava
retornando. Concluiu que este ano, o problema do Distrito não está na saída de
associados e sim nas entradas. Justifica que esta situação é devido à pandemia.
Entende, todavia, que a dificuldade deve ser vista como oportunidade. Como
entendem os japoneses, para eles crise é um símbolo de oportunidade. Pegando
Ubatuba como exemplo, que era um clube que estava fechando e conforme conversa
havida com o CL Roxo, combinaram de levar a Van Oftalmológica para lá para fazer
um trabalho no local que mais precisa, com o objetivo de dar maior visibilidade ao
clube e com isso conseguir obter novos associados. Quer aproveitar a oportunidade
para pedir a todos ficassem de pé para fazer uma homenagem a um associado através
de um prêmio recebido do Presidente Internacional. Na verdade, é para o PCC Fábio
de Oliveira. Assim, deseja entregar-lhe o Prêmio de Liderança do Presidente
Internacional pelos serviços prestados a Lions Internacional. Solicitou que todos
ficasse de pé e que a CaL Leda colocasse a medalha recebida na lapela do PCC Fábio
de Oliveira e que todos lhe dessem uma calorosa salva de palmas. Solicitou ao IPDG
Waldomiro Ramos que também viesse a receber o troféu GMT por ter sido o CL que
mais colocou associados em seu ano leonístico; de outro troféu, de Melvin Jones, pela
quantidade de doações que foram feitas no ano 2020/2021 e finalmente o Troféu por
ele mesmo instituído, que é Medalha Paulo Rogério de Souza. Deseja, ainda, entregar
alguns prêmios da Campanha 100, ao CL Donizete do LC Cachoeira Paulista; prêmios
centenários para CaL Wilma e CaL Anade Carvalho do LC Lorena; solicitou ao 1º VDG
João Claudino que fizesse a entrega do prêmio centenário para CaL Maria de Lourdes.
Ao LC São Vicente entregou o prêmio ouro; ao LC Caçapava, o prêmio centenário.
Desejando não se alongar demais, quer pedir a todos que continuem a fazer o trabalho
que estão realizando e demonstrem que os clubes fazem independentemente da
liderança. Nosso objetivo principal era fazer este congraçamento, trocando
experiências sempre, citando os trabalhos apresentados pela CaL Teresa Prado e pela
CaL Meire Herrera. Falou novamente sobre o Projeto “Alimento é Amor”. Agradeceu
à Assessora de Eventos, CaL Rosalina (Guarulhos Aeroporto) e Wilma (Lorena) que
fizeram acontecer junto com a CaL Cidinha (Aparecida), para que esta reunião fosse
um sucesso. Agradeceu também à PDG Margareth Neves, PDG Luiz Prado, a todos
enfim por retornarmos aos velhos tempos. Fez a entrega do mastro e da Bandeira
Nacional ao 1º VDG João Claudino, para levar ao Desfile da Convenção Internacional
de Montreal o qual agradeceu, emocionado por aquele ato. Agradeceu novamente
pelas orações recebidas no período da cirurgia e convalescimento. Procedeu o sorteio
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de cinco (5) Títulos Melvin Jones para os seguintes Lions Clubes: Bragança Paulista;
Guarulhos Sul; Mogi das Cruzes; Santos Oeste; e São José dos Campos Augustin
Soliva. Solicitou que esses Lions Clubes fizessem a indicação dos associados que
receberão esses títulos, com a maior brevidade possível, ao Secretário de Gabinete
PDG Luiz Prado ou à Secretária Executiva CaL Selma. Convidou o CL Gatinho (LC
SJC Augustin Soliva) para fazer a Oração Final. E às 13:20
..........hs declarou encerrada a 2ª
RCGD . Para constar, eu PDG Luiz Prado, Secretário de DG PDG Edson Neves.
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