ATA DA INSTALAÇÃO DO GABINETE E 1ª REUNIÃO DO CONSELHO
DO GABINETE DISTRITAL – ANO LEONÍSTICO 2021/2022
REALIZADA DE FORMA ÍBRIDA: PRESENCIAL
E POR VIDEO CONFERÊNCIA
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho de 2021, às 09:15 hs,
reuniram-se os associados do DISTRITO LC-5 PIP AUGUSTIN SOLIVA da
Associação Internacional de Lions Clubes, 17 (dezessete) associados de
forma presencial na sede do Lions Clube de São José dos Campos PIP
Augustin Soliva, sito à Avenida Engenheiro Francisco José Longo, 460 –
Jardim São Dimas, na cidade de São José dos Campos/SP e os demais por
videoconferência através da plataforma ZOOM, em decorrência da pandemia
da Covid-19 do corona vírus e da quarentena decretada pelo Governo do
Estado de São Paulo, recomendando o distanciamento social e em
cumprimento às normas estatutárias, conforme edital de convocação
publicado em 09 de julho de 2021, sob a presidência do Governador CL
Edson José Lopes das Neves, com a presença dos Dirigentes Distritais e
demais associados conforme lista de presença emitida pela plataforma,
arquivada pela secretaria do gabinete e daqueles que foram expressamente
mencionados por ocasião pelo Presidente e pelo Mestre de Cerimônias. A
Mesa diretiva foi assim composta: Lugar nº 1 – DG Edson José Lopes das
Neves; Lugar nº 2 – ID Marciano Silvestre da Silva; Lugar nº 3 – PID Fábio de
Almeida; Lugar nº 4 – CC José Gomes Duba das Chagas – DLC-6 (Presidente
DMLC); Lugar nº 5 – PCC Fábio de Oliveira Filho; Lugar nº 6 – IPDG
Waldomiro Ramos; Lugar nº 7 – 1º VDG João Claudino Barbosa Filho; Lugar
nº 8 – 2ª VDG Sonia Aparecida Rodrigues de Oliveira e Lugar nº 9 – PDG Luiz
Carlos Prado – secretário distrital.

Dando início à cerimônia de Instalação do Gabinete, o DG Edson Neves
convidou o PCC Fábio de Oliveira Filho, tesoureiro distrital, e o PDG Luiz
Carlos Prado, secretário distrital, para que representasse todos os dirigentes
anteriormente citados na mesa diretiva nesta assembleia híbrida (parte
presencial e parte virtual). Solicitou a todos 1(um) minuto de silêncio por
todas as perdas que tivemos em nosso movimento em face desta pandemia
e, em seguida, fez a abertura protocolar dos trabalhos desta instalação do
Gabinete Distrital e da 1ª Reunião do Conselho do Gabinete Distrital.
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Convidou a CaL Elizabeth Marcondes Pinto Rodrigues para que fizesse a
leitura da Oração Inicial e o casal PCC Fábio de Oliveira Filho e CaL Leda
Hyclea para que fizessem a guarda do Pavilhão Nacional e com todos os
presentes ouvissem a execução do Hino Nacional Brasileiro pela mídia. Em
seguida, pediu que todos ouvissem a execução da primeira estrofe e
estribilho do Hino à Bandeira pela mídia. Convidou a PDG Margareth Neves
para funcionar como Mestre de Cerimônias (MC) nesta assembleia, tendo
ela agradecido a honrosa nomeação e a presença de todos, informando que
estamos respeitando todos os protocolos estabelecidos pelo Governo do
Estado para esta pandemia e que esta Reunião estava sendo transmitida da
sede do Lions Clube de São José dos Campos PIP Augustin Soliva onde, de
forma híbrida, ou seja, virtual e parcialmente presencial, visto que, além dela
própria, do DG Edson Neves, do PCC Fábio de Oliveira Filho e do PDG Luiz
Carlos Prado, ali se encontravam outros 13 (treze) associados: seu filho
Pedro; Leda Hyclea; 1º VDG João Claudino Barbosa e CaL Maria de Fátima;
PDG Américo Cortopassi e CaL Simone Cortopassi; PDG Roberto Mantovani e
CaL Diná Eras Mantovani; PDG Waldyr Nascimento, CaL Elizabeth Marcondes
P. Rodrigues; CL Domingos Fasanella; CL Orlando Orlandi; e CaL Selma
Casado – secretária executiva; todos com uso de máscara, fazendo uso de
álcool gel e respeitando o distanciamento social. Anunciou a presença virtual
do CC José Gomes DUBA das Chagas – Presidente do DMLC do DLC-6
(Colegiado Transformação) e também do ID Marciano Silvestre da Silva do
DLB-1. Para iniciar a cerimônia de Instalação do Gabinete da Governadoria,
solicitou que o PDG Luiz Prado, o PCC Fábio de Oliveira e o 1º VDG João
Claudino ficassem à frente da mesa diretiva representando todos os CCLL e
CCaLL que fazem parte do Gabinete AL 2021/2022, anunciando:
Governador – DG CL Edson José Lopes das Neves; Ex Governador
Imediato: CL Waldomiro Carlos Ramos; 1º VDG – CL João Claudino Barbosa
Filho; 2ª VDG – CaL Sonia Aparecida Rodrigues de Oliveira; Secretário –
PDG CL Luiz Carlos Prado; 2º Secretário – CL Murilo Elias F. de Noronha;
Tesoureiro – PCC CL Fábio de Oliveira Filho; 2º Tesoureiro – CL Roberto
Luís Gaspar Fernandes; Secretária Executiva – CaL Selma Casado; Auditor
Distrital – PDG CL Roberto Mantovani; Comissão de Finanças: CL Walter
Cesar Nubile, CL Marco Antônio Iglesias de Lima e CaL Roberta Mantovani
Fonseca dos Santos; Diretora Geral da Convenção – CaL Simone Scarone
Cortopassi; Diretora Adjunta da Convenção – CaL Brasília Molinari
Campos; Secretário da Convenção – CL Bruno Paulenas; Tesoureiro da
Convenção – CL Luiz Gonzaga de Mello Neto; Coordenadora Distrital GST
– CaL Elizabeth Marcondes Pinto Rodrigues; Coordenador Distrital GLT –
PDG CL Américo Xavier Cortopassi; Coordenadora Distrital GMT – PDG CaL
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Margareth Lúcia Álvares Lopes das Neves; Coordenador Distrital de LCIF –
PDG CL Roberto Weingrill; Coordenador de Olimpíadas Especiais - CL Luiz
Felipe Perez da Guarda; Coordenadora de Lions Quest – CaL Wilma
Gallardo Silva do Carmo; Coordenador de Projetos de LCIF – CL Jaime José
Marques Correa; Coordenadora Distrital de Leos Clubes – CaL Natália
Spiassi; Coordenador de Marketing, Elo e Site – CL José Araripe Souza
Junior; Assessor de Logística: PDG CL Milton Silva do Carmo e CL Francisco
Xavier da Silva; Assessor de Patrimônio Distrital – PDG CL Waldyr
Nascimento e Ouvidoria – PDG CL Antônio Lauderites Hamermuler
(Gaúcho); Comissão de Ética, Estatutos e Regulamentos: PID CL Fábio de
Almeida, PCC CL Fábio de Oliveira Filho, PDG CL Roberto Mantovani, PDG CL
Cleber de Jesus Ferreira e PDG CL Waldyr Nascimento; Comissão
Permanente de Execução de Lions Quest: PDG CL Roberto Mantovani, PDG
CL Edson José Lopes das Neves, CL Jaime José Marques Correa, Coordenadora
de Lions Quest (CaL Wilma do Carmo), CL Domingos Fasanella Filho,
Francisco Humberto de Oliveira Roxo e 1º VDG (CL João Claudino Barbosa
Filho); Conselho Consultivo do Governador: PCC CL Fábio de Oliveira
Filho, PDG CL Cleber de Jesus Ferreira, PDG CL Fernando Marinheiro de
Oliveira, PDG CL Luiz Fernando de Barros Onofre, PDG CL Roberto
Mantovani, PDG CL Américo Xavier Cortopassi, PDG CL Roberto Weingrill e
PDG CL Dácio Moura Montans; que fazem parte do GABINETE DO
GOVERNADOR, juntamente com o Comitê de Honra: IPDG CL Waldomiro
Carlos Ramos, PID CL Fábio de Almeida, PCC CL Fábio de Oliveira Filho, PDG
CL Luiz Carlos Prado, PDG CL Juventino Figueira Borges, PDG CL Luiz Carlos
Paiva, PDG CL Edson José Lopes das Neves, PDG CL Américo Xavier
Cortopassi, PDG Paulo Rogério de Souza, PDG CL Roberto Mantovani, PDG CL
Fernando Marinheiro de Oliveira, PDG CL Antônio Lauderites Hamermuler,
PDG CaL Margareth Lúcia Álvares Lopes das Neves, PDG CL Luiz Fernando
Barros Onofre, PDG CL Waldyr Nascimento, PDG CL Roberto Weingrill, PDG
CL Milton Silva do Carmo, PDG CL Cleber de Jesus Ferreira, PDG CL Milton
Martins Coelho, PDG CL Dácio Moura Montans e PDG CaL Amélia Alle Chemin;
Presidente do Distrito Leo LC-5 PIP Augustin Soliva – CLeo Lucas Jaque de
Araújo.
Solicito que a CaL Simone Cortopassi e o PDG Roberto Mantovani
também fiquem à frente da mesa diretiva para representar os
Coordenadores de Região e de Divisão que serão anunciados: Baixada
Santista e Litoral Sul – Região = CL Wagner Laragnoit Martins, Divisão =
BS1 – CL Carlos Alves Queiroz, BS2 -CaL Luísa Teresa Dias Marinheiro e Lit
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Sul – CL José Alvarez Batet , ABCD – Região = CL Paulo Fernando Coelho,
Divisão = ABCD 1 - CaL Ivete Ranalle Noronha, Divisão e ABCD 2 – CL Lenine
Pereira de Oliveira, Metropolitana- Região = CL José Erick de Souza Lima,
Divisão = Metr1 – CaL Cristina Isaias Guardado Beltran e Metr2 – CL Peterson
Hohman, Alto Tietê – Região = CL Alécio Ferreira Guimarães, Divisão = AT1
CL Carlos Lapique Martinez e AT2 CL Luiz Fernando Borges de Mello, V.Par
e Lit N – Região = CaL Áurea Martins F. Silva Correa, Divisão = V.Par – CL
Marcelo Fonseca dos Santos e Lit N – CaL Ana Lúcia Finholt, V. Hist. – Região
= CL Ney Hideki Morisawa, Divisão = VH1 – CL Luiz Donizete Pires e VH2 –
CaL Maria Cristina Mota Hummel;

Convido o PDG CL Waldyr Nascimento e CL Orlando Orlandi que
venham à frente da mesa diretiva para representar os Assessores Distritais
e Membros da Comissão: de conscientização acerca do diabetes - CL
Wagner Raiter José, de conscientização e conservação da visão – CL
Francisco H. de Oliveira Roxo, de combate à fome e projetos especiais – CL
Orlando Orlandi, de conscientização e prevenção do Câncer infantil – CL
Tomaso Giovanni Domenico Pina, de conscientização para o meio
ambiente – CL Mauro Ortega, de conscientização e prevenção da visão –
CaL Isabel Cristina da Costa Pereira Sanchez Aguillera, de ações de civismo
e cidadania – CL Fabiano Cutino Teixeira, de comunicações – informativo
– CL Antônio Roberto Pimentel, de comunicação Revista Lion – CaL
Lucinda Maria Miguel Martins, Relações Internacionais – PID Fábio de
Almeida, Concurso Cartaz sobre a Paz – CaL Vera Lúcia Menezes Weingrill,
Redação conc. sobre a Paz – CaL Flávia de Oliveira Lima Coelho, Concurso
Distrital – CaL Maria Lúcia Sommer Iglesias de Lima, Concurso de
Fotografias – CaL Márcia Maria Bergamini Silva, Concurso Peninha de
Ouro – PDG CL Luiz Fernando de Barros Onofre, Concurso Peninha de Ouro
Digital – CaL Márcia Sech Falaschi, Alerta Lions – CaL Aparecida Donizeti
Moraes Yamamoto, Acampamento e Intercâmbio Juvenil – CL Benjamin
Augusto Baracchini Bueno, Prevenção Câncer Bucal – CL Marcos A. Martins,
Desenvolvimento e Participação da Mulher e da Família no Leonismo –
CaL Salete Francisca V. Franco, Tecnologia da Informação – CL Frederico
Cutino Teixeira, Eventos – CaL Rosalina Aparecida de Mello, Suporte ao My
Lion – CaL Meire R. Herrera, Oportunidades Leonísticas para Crianças e
Jovens – CL Manoel Antônio Domingues de Castro Neto, Atividades
Comunitárias Culturais – CaL Olga Aparecida Arantes Pereira, Relações
Públicas – CaL Roseli Testa Fonseca, Comissão de Eventos: CaL Elizabeth
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Marcondes Pinto Rodrigues, CaL Sueli do Espirito Santo, CaL Rosana
Belmonte, CaL Neusa Aiko Hanada Marialva, CaL Maria Teresa Lopes Orlandi,
CaL Ana Maria Gelezauskas Joma e CaL Wilma Ribeiro de Almeida.
Solicito que a CaL Diná Eras Mantovani e o CL Domingos Fasanella
também venham à frente da mesa diretora para representar os Presidentes
dos 56 (cinquenta e seis) Lions Clubes existentes no Distrito LC-5 PIP
Augustin Soliva que foram nominados um a um.
A Mestre de Cerimônias devolveu a palavra ao DG Edson José Lopes
das Neves que solicitou de todos os dirigentes mencionados, o Compromisso
Leonístico de, juntamente com ele, cumprir as metas estabelecidas para a
Gestão 2021/2022. Em seguida, declarou todos empossados em seus
respectivos cargos para a Gestão 2021/2022 do Distrito LC-5 PIP Augustin
Soliva, pedindo a todos para que juntos pudessem colocar o “Amor em Ação”.
O DG agradeceu a todos que se postaram à frente da mesa diretora e
pediu que retornassem a seus lugares. Informou que todos os associados que
estão participando de forma presencial já tomaram as duas doses de vacinas
a mais de 40 dias, com exceção do Pedro, seu filho, que só tomou a primeira
dose. Todavia, nós estamos cumprindo todos os protocolos estabelecidos
para esta pandemia como o uso de máscaras, de álcool em gel e o
distanciamento social. A seguir divulgou a imagem do PIN do nosso
Presidente Internacional Douglas X. Alexander com seu lema “serviço a
partir do coração”. Explicou como idealizou o seu logotipo com “Amor em
Ação”. Pediu para o CL Araripe falar sobre a nossa nominata, informando que
ela será digital com o uso do “ePub” que traz vantagens cujos detalhes e
facilidades foram por ele mencionadas. Solicitou, por fim, que ele colocasse
no site do Distrito e no WhatsApp Oficial as informações de como baixar,
passo a passo, nos computadores, notebooks e celulares. Agradeceu muito a
ele pelo trabalho realizado.
Divulgou, a seguir, seus Objetivos Principais como sendo os
seguintes:
 Fortalecer o Distrito LC-5 PIP Augustin Soliva;
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 Fortalecer os laços de amizade e bom companheirismo;
 Criar sinergias para ampliarmos nosso serviço;
 Ampliar nosso quadro associativo;
 Buscar nova forma de servir ao próximo;
 Difundir a marca Lions;
explicando-os de forma detalhada; anunciou as seguintes
METAS DA GESTÃO:
 Doação de 70 toneladas de alimentos, através do projeto:
“Alimentar é Amor”;
 Fundar 03 (três) novos clubes e crescer mais 84 associados;
 Instalar o projeto Lions Quest em 07 (sete) novas escolas;
 Realizar 07 (sete) eventos de Olimpíadas Especiais;
 Realizar 07 (sete) eventos de Conscientização sobre Câncer
Infantil e sobre o Diabetes;
 Ampliar o Concurso do Cartaz sobre a Paz e da Redação sobre o
mesmo tema em 25%;
 Ampliar as doações à LCIF em 25%
 Criar eventos culturais mensais;
 Ampliar os treinamentos dentro e fora do Distrito;
explicando minuciosamente cada item.
Divulgou, ainda, as seguintes DATAS DA GESTÃO:









24/07/2021 – Instalação do Gabinete e 1º RCGD;
04/09/2021 – Festiva da Mulher no Leonismo;
24/09/2021 – Irmanamento com o Distrito 115C de Portugal;
27/11/2021 – Festiva de Natal – 2º RCGD provavelmente em
Pindamonhangaba;
19/02/2022 – 3º RCGD;
25/03/2022 – 4º RCGD;
07/04 a 10/04/2022 – Convenção Distrital;
25/06/2022 – Festiva da Gratidão.
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Visitas Oficiais aos Clubes do Distrito: Solicitou que, na medida do
possível, os clubes providenciassem um “book” com os resultados dos
serviços por eles realizados para entrega a ele como lembrança da
Gestão. Sugeriu que caso os clubes pretendam presenteá-lo por ocasião
da visita oficial, o fizessem através de uma doação para LCIF feita
através de transferência bancária ou PIX para a conta corrente do
Distrito. Neste momento, o DG CL Edson Neves declarou encerrada a
cerimônia de Instalação do Gabinete do Governador.

A MC PDG Margareth Neves fez uso da palavra anunciando a
presença da 1ª VDG Aurora, do Lions Clube de Nonoai do Distrito LD-7
RS e da PMJF CaL Karina Rosanova Rodrigues, Coordenadora de LCIF
do DLB-1. Informou, ainda, que a partir de agora daremos início à 1ª
Reunião do Conselho do Gabinete Distrital. Em face disso, convidou o
Secretário de Distrito, PDG Luiz Carlos Prado para os comunicados
de sua pasta, tendo ele, após as saudações de praxe, agradecido ao DG,
pela sua nomeação para este importante cargo e comunicou a todos
associados que tanto ele como o 2º Secretário, CL Murilo, estarão à
disposição de todos para o que for necessário. Pediu que os
agendamentos relativos às visitas oficiais do Governador se fizessem
através da Secretária Executiva CaL Selma Casado, podendo ser
presencial ou virtual. Ressaltou que caso optem pela modalidade
presencial, que sejam agendadas a partir do mês de setembro visto que,
acreditamos, a partir daí sejam mais seguras. Informou que não foram
apresentadas justificativas de ausências de dirigentes a ele e,
agradecendo a oportunidade, declarou encerrada sua participação.
Dando continuidade à reunião, a MC concedeu a palavra ao IPDG
CL Waldomiro Carlos Ramos para fazer a prestação de contas de
sua Gestão., tendo ele agradecido pela oportunidade de estarmos
juntos, uma vez mais de forma virtual, declarou estar feliz por ter
servido o Distrito LC-5 PIP Augustin Soliva durante o AL 2020/2021.
Após as saudações de estilo, solicitou que o Tesoureiro 2020/2021 –
CL Dirceu Trilha fizesse a apresentação das contas de sua gestão, o
que foi feito através da apresentação dos relatórios que seguem abaixo:
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fazendo a leitura de cada item. Ao final informou que o resultado foi um
déficit de R$ 3.170,70 que já foi depositado pelo IPDG Waldomiro Ramos
na conta corrente do Distrito. O IPDG CL Waldomiro retomando a
palavra, agradeceu ao trabalho realizado pelo CL Dirceu Trilha pela
apresentação e do trabalho realizado durante sua gestão, estendendo
sua gratidão ao escritório de contabilidade Riolex do CL Adauto Pereira
da Silva. Solicitou, ainda, que após o parecer do Auditor Distrital e da
Comissão de Finanças a aprovação das contas apresentadas.
10

Em seguida, a MC solicitou que o Auditor da gestão, PCC Fábio
de Oliveira Filho apresentasse seu parecer que constou dos seguintes
termos: Os membros da Comissão de Finanças e da Auditoria do Distrito
LC-5 “PIP Augustin Soliva” no uso de suas atribuições, examinaram a
movimentação financeira, patrimonial, de receitas e despesas do AL
2020/2021, dentro dos aspectos e princípios gerais de contabilidade,
como também o balanço final contábil do mesmo período, estando tudo
de acordo com os determinantes e conceitos gerais de finanças e
contabilidade, aprovaram as demonstrações de Receitas, Despesas, o
Ativo e Passivo, sugerindo ao Conselho do Gabinete Distrital do
Governador AL 2021/2022 sua aprovação, com louvor ao CL Dirceu
Trilha, Tesoureiro do Gabinete do Governador e ao IPDG Waldomiro
Ramos, pelo zelo e dedicação ao financeiro do Distrito LC – AL
2020/2021. Assinaram o parecer os CCLL Luiz Gonzaga de Mello Neto e
Marco Antônio Iglesias de Lima pela Comissão de Finanças e do PCC
Fábio de Oliveira Filho.
O DG colocou a prestação de contas em discussão e não tendo
havido manifestação através do “chat”; colocou-a em votação, e não
tendo havido manifestação contrária através do “chat” declarou-a
aprovada por unanimidade. Ele felicitou o IPDG, os membros da
Comissão de Finanças e o Auditor pelo trabalho realizado. O IPDG por
sua vez, agradeceu a todos os membros de sua equipe pelo sucesso de
sua gestão. Agradeceu, também, ao Conselho de Governadores pela sua
eleição ao cargo de Presidente na gestão 2021/2022 e indicou o nome
do PDG Antônio Lauderites Hamermuler para o cargo de vicepresidente e do PDG Milton Silva do Carmo para secretário. Aproveitou
a oportunidade para convocar a 1ª reunião do CG para 21/08/2021
informando que a ordem do dia será encaminhada oportunamente a
todos os membros. Acrescentou que está à disposição do DG Edson
Neves todo o patrimônio que recebeu da gestão anterior que não teve
qualquer acréscimo. Informou que o Distrito fez dois contratos de
comodatos de 08 (oito) impressoras 3D sendo um com o Lions Clube São
José dos Campos Augustin Soliva e outro com o Lions Clube de São
Vicente de 04 impressoras para cada um. Disse que o contrato de
comodato se vencerá no mês de setembro e que caberá ao atual
Governador a renovação ou não dos referidos contratos. Fez seus
agradecimentos finais. O DG parabenizou o IPDG pela gestão realizada e
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informou que ele e alguns PDGs não poderão comparecer na reunião
agendada e que seria interessante rever a data designada.
A MC, retomando a palavra, informou que o PDG CL Belda do
DLC-2 se encontrava presente na reunião, de forma virtual. Concedeu
novamente a palavra ao PCC Fábio de Oliveira Filho, agora na
qualidade de Tesoureiro do Distrito, AL 2021/2022, para
apresentação da respectiva Previsão Orçamentária, o que foi feito
através das seguintes imagens:
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Depois de fazer a leitura de todos os itens, solicitou o seguinte
remanejamento de verbas para a conta “Doações a Clubes de
Atividades de Serviços”:

13

O DG Edson Neves explicou que estamos em um momento muito
difícil para o mundo e para o nosso país e o maior problema do povo
brasileiro é a fome. Para ajudar a reduzir este problema através do
projeto do Distrito LC-5 PIP Augustin Soliva “Alimentar é Amor” tornase necessário o remanejamento solicitado. A ideia é que a cada 40 kgs de
alimentos ou mais por associado de cada clube, a Governadoria dará
outros 20 kgs por associado, para doação à respectiva comunidade de
uma só vez a fim de causar maior impacto. Com isso, se pretende atingir
um total de 70 toneladas de doação no nosso Distrito. Esclareceu o
Tesoureiro do Distrito PCC Fábio de Oliveira, que apenas os Clubes
adimplentes as taxas distritais e internacionais é que terão este direito
de contrapartida. Para facilitar, o Distrito está prorrogando o
vencimento de suas taxas até 30/08/2021.
O DG colocou a proposta de remanejamento de verbas em
discussão e não tendo havido manifestação através do “chat”; colocoua em votação e, não tendo havido manifestação contrária através do
“chat”, declarou-a aprovada por unanimidade.
O Tesoureiro Distrital informou que resta ainda colocar a
proposta dos bancos e instituições financeiras e agências para
movimentação neste AL 2021/2022 que, na verdade, são os mesmos
da gestão anterior: Bradesco – Ag 3306 c/c 11634-3; Santander – Ag
13.010702 e Banco do Brasil – onde é administrado o subsídio de Lions
Quest.
O DG colocou a proposta dos bancos e instituições financeiras
para movimentação neste AL em discussão e não tendo havido
manifestação através do “chat”; colocou-a em votação e, não tendo
havido manifestação contrária através do “chat”, declarou-a aprovada
por unanimidade.
O Tesoureiro Distrital agradeceu a aprovação da proposta e
informou que a partir de segunda-feira próxima divulgará a todos os
clubes o PIX para facilitar o pagamento das taxas que, na verdade, é o
CNPJ do Distrito.
A MC registrou a presença da MJF CaL Elaine Castelo Branco, do
LC Belém Batista Campos (DLA-6), do PDG CL Sérgio Souza (DLC-6) e
da CaL Maria Lúcia Nascimento, do LC Reboa (DLC-3).
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O DG convidou o CL Domingos Fasanella para apresentação da
Prestação de Contas do subsídio de LCIF do Programa Lions Quest
– projeto Lions Quest nº 1708-DLC5, tendo ele, após as suas
saudações, informado que este subsídio tem como objetivo a tradução
de material de Lions Quest e a capacitação de professores. Disse que
referido projeto iniciou-se na gestão do PDG Juventino Figueira Borges
(AL 2018/2019), continuou nas gestões do PDG Luiz Carlos Prado (AL
2019/2020) e do IPDG Waldomiro Ramos (AL 2020/2021) e ainda
prossegue na gestão do DG Edson José Lopes da Neves (AL 2021/2022).
Ressaltou que é importante esta prestação de contas porque é a
primeira e, portanto, necessária e tem o objetivo de informar que até o
momento, a tradução já foi realizada e houve apenas uma capacitação
de professores. O atraso desta prestação de contas se deve à pandemia
que se iniciou a partir de março de 2020, oportunidade em que foi
realizada a capacitação na sede do Lions Clube São Vicente. Para
capacitações foi feito um aporte de R$ 81.637,25 (oitenta e um mil e
seiscentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos) Além da
prestação de contas, o objetivo maior agora é solicitar à LCIF o
remanejamento do saldo relativo às capacitações de R$ 27.153,78 (vinte
e sete mil e cento e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos) para
a elaboração e montagem do site para divulgação e cadastro dos
participantes. Foram exibidos os seguintes relatórios:
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Após detalhar todas as informações contidas nestes relatórios o
CL Domingos solicitou ao Conselho Distrital a aprovação desta
prestação de contas e do pedido de remanejamento do saldo para a
elaboração e montagem de um site para divulgação do projeto e
cadastro, para encaminhamento à LCIF.
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O DG colocou a prestação de contas e solicitação de
remanejamento de rubrica do saldo da verba de capacitações
para elaboração e montagem de site para encaminhamento à LCIF
em discussão e não tendo havido manifestação através do “chat”;
colocou-a em votação e, não tendo havido manifestação contrária
através do “chat”, declarou-a aprovada por unanimidade.
A MC concedeu a palavra ao CL Jaime Correa, Assessor de
Projetos de LCIF para apresentação de um novo projeto para ser
encaminhado à nossa Fundação tendo ele, após as devidas saudações,
informado que por solicitação do DG fez uma pesquisa em São José dos
Campos de instituições que pudessem ser apoiadas pelo nosso Distrito
para que pudessem ser beneficiadas com um projeto de LCIF e
encontrou GAIA – Atendimento Multidisciplinar Especializado a
Crianças e Adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e
Lar Salete para aquisição de móveis e equipamentos para melhorar e
humanizar o atendimento às crianças e adolescentes, conforme
imagem apresentada:
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O Valor do projeto é estimado em R$ 273.413,00 (duzentos e
setenta e três mil e quatrocentos e treze reais, correspondente a US$
55,036.65.
O DG colocou o novo projeto de LCIF em discussão e não tendo
havido manifestação através do “chat”; colocou-a em votação e, não
tendo havido manifestação contrária através do “chat”, declarou-a
aprovada por unanimidade. O PCC Fábio de Oliveira interveio para
informar que talvez haja necessidade de colocar nesta ata o número do
projeto. O DG solicitou ao CL Jaime Correa que assim procedesse se
necessário fosse. Agradeceu a ele pela apresentação do referido projeto,
solicitando aos Clubes que outros projetos sejam apresentados.
PALAVRAS DO GOVERNADOR:
O DG inicialmente concedeu a palavra ao Coordenador de GLT
PDG Américo Cortopassi que após as saudações disse que iniciou os
trabalhos desta coordenadoria antes do início da gestão oportunidade
em que realizou as escolas de dirigentes em parceria com o Distrito LC6 e com o Instituto de Liderança do DMLC apresentando 10 (dez) aulas
as quais foram divulgadas pelo CL Araripe através do site do Distrito.
Informou também que a Secretária Executiva, CaL Selma, também fez a
divulgação dessas aulas para os Clubes do Distrito. Agradeceu a todos
que participaram dessas aulas, apresentando-as ou assistindo-as. Disse,
ainda, que a sua intenção é trabalhar com o GLT dos clubes. Entende que
o GLT de cada clube deveria ser o seu 1º vice-presidente, todavia,
dependendo do caso, outro associado poderá ser nomeado para que se
verifique as necessidades reais de liderança de cada um. As metas
estabelecidas de GLT para este AL são as seguintes:
 Treinar: 70% dos dirigentes de clube;
 Realizar: a cada dois meses, treinamentos a associados;
 Encaminhar: no mínimo 7 (sete) associados para
treinamento no DMLC e LCI;
 Informar: todos os treinamentos à LCI.
Agradecendo a atenção de todos, despediu-se desejando muito
trabalho.
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Prosseguindo, o DG, concedeu a palavra à Coordenadora de GMT
– PDG Margareth Neves, a qual informou que este ano está assumindo
esta Coordenadoria e que a letra “M” significa Membros e diz respeito a
associados. Disse que o motivo pelo qual o Distrito precisa de novos
associados não é financeiro e sim para que através do aumento do
número de associados possamos atender uma quantidade maior de
pessoas e assim causar impacto na comunidade em que vivemos
despertando o interesse das pessoas de fazer parte do nosso movimento
como associado. Uma equação bastante simples: + serviços = +
associados. Solicitou a todos os presidentes de clube do Distrito que
encaminhem a ela o nome do associado Assessor de Associados (GMT)
porque no mês de agosto pretende fazer uma reunião virtual de
orientação com todos eles. Apresentou as metas do GMT para este ano
leonístico como sendo:





Fundar 3 (três) novos clubes;
Fundar 2(dois) clubes de Leo;
Atingir o número de 1250 associados até o final da gestão;
Melhorar a conservação de associados em 50%.

acrescentou que, para que estas metas sejam alcançadas, precisa da
ajuda de todos os associados. Encerrou sua participação agradecendo a
atenção de todos.
Na sequência, o DG convidou a CaL Elisabeth Pinto Rodrigues,
Coordenadora de GST, para fazer uso da palavra, tendo ela, após sua
saudação, agradeceu ao Governador pelo convite feito a ela para
trabalhar pelo Distrito. Trabalhará juntamente com a Assessora de
Concursos CaL Maria Lúcia Iglesias e com os Coordenadores de Região
e de Divisão para acompanhar os serviços que serão relatados para LCI.
Solicitou também aos presidentes de clube que remetessem a ela o nome
dos Assessores de Serviços que foram por eles nomeados. Apresentou,
também as metas estabelecidas para o GST neste ano leonístico como
sendo:





80% dos clubes se reportando ao My Lion;
Doação de 70 toneladas de alimentos pelos clubes;
1 (uma) atividade cultural por mês;
7 (sete) conscientizações de câncer infantil e diabetes;
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 7 (sete) novas escolar com Lions Quest;
 7.000 (sete mil) árvores plantadas;
 3.500 (três mil e quinhentos) exames de visão com a
ConLions.
Finalizando, agradeceu a todos pela atenção.
Dando continuidade à reunião, o DG solicitou a presença do
Assessor de Alívio à Fome, CL Orlando Orlandi para que falasse sobre
o Programa: “Alimentar é Amor” visto faz parte do GST. Após agradecer
a oportunidade e informando detalhes sobre esse programa, disse que o
objetivo é, ao final, proceder a doação de 70 toneladas de alimentos com
grande impacto junto às comunidades. Esclareceu que quando o clube
arrecadar 40 Kgs de alimentos por associado, o Distrito fornecerá mais
20 Kgs de alimentos por associado se este clube estiver em dia com os
pagamentos das taxas distritais e internacionais e se estiver em dia com
os seus informes. É importante também, que por ocasião da entrega da
doação, o clube faça um “oba, oba” com presença da mídia falada, escrita
e televisada, para que o impacto seja maior. Este impacto é que poderá
atrair o interesse de pessoas da comunidade de desejar associar-se ao
clube. Disse, ainda, que caso haja alguma dúvida sobre este programa,
estará à disposição para auxiliar no que for preciso.
Prosseguindo, o DG convidou o PDG Roberto Weingrill,
Coordenador de LCIF, para que fizesse uso da palavra, tendo ele, após
as saudações, dito que estava contente com nosso Distrito em face da
informação da última gestão de que, através dos serviços prestados,
atendemos mais de 850.000 pessoas porque todo o Distrito trabalhou
em prol de suas comunidades. Mesmo sabendo das dificuldades que
todos ainda estão passando em razão da pandemia, solicita que façamos
contribuições para a nossa fundação, seja o valor que for, para
colocarmos o “Amor em Ação”. Outra forma de contribuir é através de
seguros de veículo, de vida, de imóveis feitos através da Porto Seguro,
Itaú e Azul Seguros, pelos próprios associados e parentes próximos
onde, após a comunicação feita através de um formulário, uma
percentagem do valor pago é revertida em contribuição para LCIF em
nome do associado. A doação dos clubes em troca de títulos Melvin
Jovens aos seus presidentes como premiação pelo desempenho da
função. Considerando que a Fundação tem concedido maior valor em
subsídio do que recebe de contribuições do nosso Distrito, temos
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obrigação moral de fazer contribuições. Mencionou que estamos
precisando de duas maquininhas para “Foto Screen”. Para finalizar,
informou as METAS DE LCIF previstas para este AL:





Doar 25 MJF
Doar 700 armações de óculos
Realizar 3.500 exames de vista com a ConLions
Encaminhar 2 projetos humanitários para LCIF

e agradeceu a atenção de todos.
O DG Edson Neves, solicitou que a Assessora do Concurso do
Cartaz sobre a Paz, CaL Vera Weingrill se manifestasse acerca do
Concurso deste abo leonístico. A CaL Vera disse que precisa que todos
os clubes participem deste concurso com o tema: “Estamos todos
conectados”. Disse que a data final para o DG é 15/11/2021 e que com
relação às regras, elas são as mesmas. Não houve modificações.
Agora vamos falar de Convenção, disse o DG. Com vocês a CaL
Simone Cortopassi, Diretora Geral da próxima Convenção. Fazendo
uso da palavra a CaL Simone agradeceu ao Governador pela sua
nomeação para realizar este grandioso evento e que espera que no ano
que vem estejamos todos juntos. Informou que o Secretário da
Convenção será o CL Bruno Paulenas; o Tesouraria será ocupada pelo
CL Luiz Gonzaga de Mello e a CaL Brasília Molinari Campos será Diretora
Adjunta. A Convenção será em Poços de Caldas, nos hotéis Termas
Walter World e Golden no período de 07/04 a 10/04/2022. Está à
disposição para venda dos pacotes e espera contar com a presença de
todos.
Setembro é o mês da Mulher no Leonismo, lembrou o DG. Assim,
vamos ouvir a nossa Assessora da Mulher no Leonismo, CaL Salete
Franco, que saudando a todos disse estar emocionada porque esta é a
primeira vez que se dirigia ao Distrito como associada e está muito feliz
com a sua nomeação. Pediu para que todos anotassem em sua agenda a
data de 04 de setembro de 2021 quando vamos comemorar e
homenagear todas as mulheres do nosso Distrito pois setembro é o mês
da mulher no leonismo. Não sabe ao certo se este evento será virtual ou
presencial, mas até o dia 15/08/2021 terá uma posição para informar,
considerando a evolução da pandemia no “plano São Paulo”. Sabe,
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todavia, que se for presencial será na Associação dos Lions Clubes de
Guarulhos. Nesta última hipótese precisará ainda saber o número de
pessoas que serão permitidas para utilização daquele espaço e o
protocolo como a utilização de álcool em gel, máscaras e distanciamento
social. Agradeceu a oportunidade.
A seguir a palavra foi passada para o PDG Luiz Fernando de
Barros Onofre, Assessor do Peninha de Ouro, que após
cumprimentar o DG, disse estar feliz por se comunicar com o Distrito e
aproveitou a oportunidade para solicitar material para o Peninha de
Ouro encaminhando para sua residência.
Agora, o DG passou a palavra ao PDG Roberto Mantovani –
como Presidente da Comissão Permanente de Execução de Lions
Quest e Auditor Distrital, que disse que inicia hoje uma mudança de
comportamento no Distrito LC-5 fazendo referência à proposta
apresentada pelo PCC Fábio de Oliveira Filho de remanejamento de 1/3
das verbas do Distrito para retorno aos clubes em forma de serviço.
Entendeu que houve transferência de verba de atividade meio para
atividade fim (serviços). Parabenizou o Governador e toda sua equipe
pela ação.
O DG perguntou aos presentes se mais alguém gostaria de se
manifestar nesta reunião e, diante do silêncio, perguntou à CaL
Elizabeth Marcondes Pinto Rodrigues gostaria de se manifestar e ela
respondeu que sim, não na qualidade de dirigente mas apenas na
qualidade de associada do Distrito LC-5 PIP Augustin Soliva, do Lions
Clube Santos Ponta da Praia, dizer para Edson e Margareth como amigos
e também Fábio e Leda que estiveram com ela orando nos momentos
mais difíceis, aí também incluindo os associados do Distrito LC5.
Afirmou que Deus entendeu o Wilson tivesse que partir e não a preparou
para isso. Disse, ainda, que está muito difícil sair de sua casa, arrumar a
mala, com um vazio imenso porque o Wilson não está onde ficava todas
as manhãs. É mãe, avó, empresária, assessora do DLC-5 e quer agradecer
ao DLC-5, ao Governador e à Margareth por todas as palavras de apoio.
Sente muito feliz de saber que o Wilson era tão querido e foi realmente
um verdadeiro Leão. E, onde ele estiver, ele torcerá pelo Edson e pela
Margareth. Agradeceu demais.
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Profundamente emocionado o DG pediu para alterar a ordem da
programação e antecipar o que iria fazer com relação à CaL Beth. Disse
que Leão já nasce Leão, mas que ele nasceu Leão na UPL (União dos
Presidentes de Lions de Santos) exibiu foto e vídeo de um evento da UPL
onde o PCC Wilson e ele estavam presentes, fazendo uma homenagem a
este amigo e irmão. Esta situação acabou emocionando a todos. Ao final,
pediu que se entregasse um ramalhete de flores à CaL Beth – 1ª VDG do
AL 2020/2021.
Continuando a reunião, o DG concedeu a palavra ao 1º VDG João
Claudino Barbosa Filho que acompanhado pela CaL Maria de Fátima
saudou os dirigentes leonísticos e disse que está no movimento
leonístico há 33 anos e passou por diversos Distritos e que foi em nosso
Distrito que se sentiu realmente como Leão e assim como o PCC Wilson
Pinto colocava o Lions sempre em primeiro lugar ele também assim o
faz. Está a disposição para trabalhar pelo Distrito LC-5 PIP Augustin
Soliva. Acrescentou que está muito feliz que o Clube a que pertence, ou
seja, Lions Clube de São Bento do Sapucaí, que é bastante novo, já possui
um de seus associados como Coordenador de Divisão, fazendo
referência ao CL Luiz Donizete Pires. Finalmente agradeceu a
oportunidade de se manifestar.
Neste momento a MC registrou a presença do MJF Antônio
Douglas (LC-6) e do PCC Bittar (LC-6).
Prosseguindo, o DG concedeu a palavra ao CC José Gomes Duba
das Chagas, Presidente do Conselho de Governadores do DMLC,
pertencente ao Colegiado Transformação, que após sua saudação aos
dirigentes leonísticos agradeceu o convite para participar desta
importante reunião. Convocou a todos os associados para a necessidade
de crescimento do nosso movimento. Disse que devemos perseverar,
sermos inovadores e não podemos parar. Comentou sobre o Programa
“Alimentar é Amor” apresentado ao Distrito como muito importante.
Acredita que a maioria dos clubes participarão desta ação. Salientou que
“Amor em Ação” representa um lema de um desejo muito profundo e
que o mundo precisa mais de ação e de amar mais intensamente o
próximo. O associado de Lions é o nosso capital mais importante e
também da Associação. O tempo para ser feliz é agora, o lugar para ser
feliz é aqui. Existe uma máxima que diz que ninguém é tão grande que
não possa aprender e tão pequeno que não possa ensinar. Quando há
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motivação para nossos clubes, o associado faz acontecer. Finalizou
agradecendo mais uma vez o convite para participação e informou que
o 1º CG do DMLC será realizado na cidade de Ribeirão Preto, nos dias 27
e 28 de agosto, de forma presencial e virtual. Maiores detalhes serão
informados no princípio de agosto. Despediu-se deixando um forte
abraço a todos.
O DG agradeceu a presença do CC Duba dizendo que é uma honra
tê-lo conosco e, em seguida, concedeu a palavra ao Ex Diretor
Internacional Fábio de Almeida, tendo ele, após as saudações aos
todos os dirigentes, desejado sucesso ao DG PDG Edson Neves e PDG
Margareth Neves, trabalho e dedicação para fortalecimento do nosso
Distrito LC-5. Aos Leos, na pessoa do CLeo Lucas, presidente do Distrito
Leo LC-5, que continue trabalhando com seu Clube padrinho. Solicitou
aos membros do Gabinete que ajudem o DG cumprir sua meta. Disse que
as dificuldades são imensas, mas campanhas de arrecadação de
alimentos como a mencionada, será um marco nesta gestão. Agradeceu
a todas as mulheres e desde já as parabenizou pela proximidade do mês
de comemoração da mulher no leonismo. Pediu que não nos
esqueçamos da Fundação porque temos o compromisso de ajudá-la
para que ela possa continuar ajudando a todos. Estamos na reta final da
Campanha 100 que se encerra em 30/06/2022 e que é importante
atingir todas as metas que devem ser concluídas com êxito. Agradeceu a
oportunidade, juntamente com Anita que se encontrava ao seu lado.
Na sequência, o DG concedeu a palavra ao Diretor
Internacional Silvestre Marciano da Silva, que após as saudações,
disse que concordava com as palavras da PDG Margareth Neves, os
serviços dos Leões fixam a marca Lions na mente das pessoas que ficam
sabendo da nossa existência. É por isso que temos o compromisso com
o serviço desinteressado. A atuação do DLC-5, como foi dito, no
atendimento de mais de 850.000 pessoas é o caminho. Disse que trouxe
felicitações e um abraço fraternal do nosso líder mundial, o Presidente
Internacional Douglas Alexander, que tem um lema sugestivo, “O serviço
que vem do coração”, do fundo da alma. Ao DG Edson, deseja uma
excelente gestão, acrescentando que ele terá ainda suportar o desafio da
Covid 19, já na fase final. Tem certeza de que ela logo passará com o
advento das vacinas e que, com garra, junto com sua equipe, com os
Leões, o Leonismo do LC-5 PIP Augustin Soliva será pujante como tem
sido ao longo dos anos, fazendo história. Estará à disposição do DG para
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o que for necessário. Congratulou-se com o IPDG Waldomiro Ramos pela
excelente gestão e por ter convivido com a pandemia sem se abater
mantendo-se implacável. Disse que o DLC-5 esteve vivo e atuante em sua
gestão. Parabenizou-o por isso. Disse, ainda, que os corações dos Leões
e Leos pulsam pelo serviço e que temos que ser exemplos em nossas
comunidades. Pediu que ajudemos a
nossa Associação Internacional e contribuamos com a Campanha 100.
Com gratidão conclui sua participação nesta reunião.
O DG agradeceu do ID Silvestre pela sua participação e pela
ajuda que deu ao nosso Distrito, acionando o Mark e com isso ajudou a
reverter a situação do Lions Clube Peruíbe Praia que foi cancelado
tornando-o ativo novamente.
A seguir as seguintes mulheres foram homenageadas com flores:
CaL Maria de Fátima (1º VDG João Claudino), CaL Leda (PCC Fábio), CaL
Diná (PDG Mantovani), CaL Simone (PDG Cortopassi), CaL Selma, CaL
Erika (CL Domingos) e PDG Margareth (DG Edson).
O DG informou que a caravana mais numerosa foi do LC
Guarulhos Centro que irá receber uma cesta básica de alimentos.
A MC declarou encerrados os seus trabalhos e entregou ao DG o
colar alusivo a esta função.
O DG disse que somente se sentiu participante do Lions a partir
de quanto passou a fazer parte da APL (Associação dos Presidentes de
Lions de Santos). Fez os seguintes agradecimentos: ao Conselho de
Governadores do Distrito por tê-lo indicado como sucessor do IPDG
Waldomiro; ao seu clube, através do CL Domingos, pela cessão da sede
para realização desta reunião; em particular ao CL Domingos e CaL Erika
por tê-lo auxiliado pessoalmente; citou diversos dirigentes e diversas
pessoas.
Pediu à CaL Diná para que fizesse a leitura da Oração Final.
Solicitou a todos que saldassem o Pavilhão Nacional com uma
calorosa e vibrante salva de palmas.
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Declarou, finalmente, encerrada esta Reunião de Instalação do
Gabinete Distrital e da 1ª Reunião do Conselho do Gabinete Distrital.
Para constar, eu PDG Luiz Carlos Prado, Secretário de Gabinete, lavrei a
presente ata que após aprovada, será assinada por mim e pelo DG Edson
José Lopes das Neves.
EDSON JOSE LOPES DAS
NEVES:00335504841

PDG Luiz Carlos Prado
Secretário de Gabinete
AL 2021/2022

Assinado de forma digital por
EDSON JOSE LOPES DAS
NEVES:00335504841
Dados: 2021.08.26 19:18:07 -03'00'

PDG Edson José Lopes das Neves
Governador de Distrito
AL 2021/2022
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