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Ata do 1º Comitê Gestor da Divisão A1 AL 2016/2017

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil  e dezesseis, às oito horas e trinta
minutos, na sede social do Lions Clube de Votuporanga Abilio Calille, realizou-se o 1º Comitê
Gestor da divisão A1, do ano leonístico dois mil e dezesseis dois mil e dezessete.  Após a
formação da mesa dirigente e demais formalidades do protocolo, realizado pelo CL Capela,
foram iniciados os trabalhos sobre a presidência da coordenadora da divisão A1,  CaLMJ
Sileide Crespilho Bosco. Registrou-se a presença de seis companheiros do Lions Clube de
Auriflama, sete companheiros do Lions Clube de Palmeira D'Oeste, onze companheiros do
Lions Clube Votuporanga Abílio Calile, quatro companheiros do Lions Clube de Jales, e dois
companheiros do Lions Clube de Fernandópolis cidade Progresso. Quanto ao Lions Clube de
Santa  Fé do Sul  Estância  Turística,  não houve representante.  Dando início  à  reunião,  a
coordenadora  da  divisão  A1,  apresentou  a  pauta  da  reunião  e  leu  uma  mensagem  do
Governador  do  distrito  LC6,  CLMJ  Sérgio  David  de  Souza,  que  apresentou  o  plano  de
trabalho da governadoria e seus pilares que são: visão, Juventude, meio ambiente e combate
à fome. Ao final da apresentação no plano de trabalho, foi solicitado que cada Clube faça um
resumo de sua história e envie para o governador. A coordenadora então comentou sobre a
rifa que será realizada para auxiliar  os clubes na aquisição de um título de companheiro
Melvin Jones, oportunidade em que foi divulgada a premiação, e também sugerido aos clubes
que não quiserem vender a rifa, a opção de o clube fazer uma campanha para arrecadar o
valor total das cartelas, ficando os números em poder do próprio Clube, e caso esta venha a
ser  premiada,  a  destinação  do  prêmio  poderia  ser  definida  por  seus  associados.  A
coordenadora então questionou os clubes sobre a visita do Governador, e solicitou que, quem
ainda não tivesse marcado, que o faça com a maior brevidade possível. Os clubes então
foram questionados sobre a divulgação do Centenário, sendo que cada um comentou suas
ações  quanto  a  essa  divulgação.  Após  comentários  foi  então  falado  sobre  a  taxa
internacional, onde foi informado que todos os clubes presentes estavam em dia com suas
taxas, sendo também apresentados os valores que alguns dos clubes tinham em haver. A
coordenadora comentou sobre os informes mensais, onde também foi informado que todos os
clubes presentes estavam em dia, porém alguns clubes não estão informando a quantidade
de  horas  utilizadas  para  cada  atividade.  Os  clubes  foram  orientados  quanto  à  correta
informação das horas Leão gastas com cada atividade, e orientados a entrar em contato com
a coordenadora desta divisão para sanar eventuais dúvidas. A coordenadora da divisão A1
apresentou então a meta de fundar um LEO Clube na região A, e pediu apoio de todos os
clubes para que essa meta possa ser cumprida. Foi comentado sobre a possível fundação do
LEO Clube  de  Santa  Fé  do  Sul  Estância  Turística,  o  qual  estaria  mais  encaminhado.  A
companheira  Sileide  então  informou  que  em  conversa  com  a  companheira  Alessandra
Zotarelli Gomes da Silva, Assessora Distrital do desenvolvimento e participação da mulher no
leonismo, foi  apresentada uma parceria que o Lions Clube tem como uma ONG que doa
próteses para mulheres que necessitam retirar  o  seio.  A coordenadora comentou que as
próteses não são para fins estéticos, mas sim para trazer mais conforto durante o tratamento,
e que a ONG não cobra pelas próteses, porém para ajudar na manutenção do projeto, são
vendidos  chaveiros  e  coletores  de  lixo  para  arrecadar  fundos.  Aquisição  desses  não  é
obrigatória,  porém  os  clubes  que  quiserem  colaborar,  podem  solicitar  o  material  à  CaL
Alessandra. Após comentar sobre o projeto, foi feito um convite para a palestra sobre câncer
que será realizada no último sábado de outubro, onde o público-alvo serão as regiões A e B.
A coordenadora  da  divisão  então  convidou  a  companheira  Clarisse,  do  Lions  Clube  de
Palmeira D'Oeste, para falar sobre Lions Quest. Foram passadas as experiências daquele



Clube, desde a implantação ocorrida em 2015. Foi comentado sobre a coordenação e as
atribuições de cada coordenador dentro do projeto, e também sobre os temas trabalhados, as
habilidades adquiridas e os valores passados aos alunos. a companheira Clarisse, bem como
os demais companheiros do Lions Clube de Palmeira D'Oeste, se colocaram à disposição
para  apoiar  os  clubes  que  quiserem  implantar  o  Lions  Quest.  Foi  convidada  então  a
companheira Catarina que comentou sobre o cartaz sobre a paz, que este ano tem como
tema “A Comemoração da Paz”. A companheira comentou que a coordenadora distrital do
cartaz sobre a paz, companheira Cidinha Damasceno, enviou um documento Resumindo o
projeto e a premiação do distrito, foram informadas as regras e os prazos do concurso e
pedido  empenho  dos  clubes  para  que  sejam  cumpridos.  A  companheira  Sileide  então
convidou os presidentes dos clubes e solicitou que cada um apresentasse detalhadamente a
sua principal atividade, para que os demais clubes conhecessem não só a atividade, mas
também a forma que ela é feita desde os preparativos até a execução. O Lions Clube de
Auriflama comentou o sobre o seu show de prêmios, o Lions Clube de Jales falou sobre o boi
no rolete, o Lions Clube de Palmeira D'Oeste falou sobre a navegação ecológica, e o Lions
Clube de Votuporanga Abílio Calile falou sobre o seu bazar de artesanato com chá da tarde.
Durante as apresentações houve vários questionamentos sobre a realização das campanhas,
onde foi  possível  uma troca de experiência entre os clubes.  Após as apresentações das
atividades, e encerrados os questionamentos, a coordenadora da divisão A1 abriu a palavra
para todos os presentes. O Companheiro Capela falou sobre o companheirismo, a união, e as
amizades adquiridas no Lions Clube, o intercâmbio com companheiros de outros clubes e
sobre a troca de experiências.  O companheiro PDG Dejayr  Nery Barbosa parabenizou a
coordenadora Sileide pela reunião. O companheiro João Paulo Silva Silveira, presidente do
Lions Clube de Auriflama, comentou sobre um projeto de moção para adequação da cobrança
da taxa distrital, que foi apresentado no segundo e terceiro comitês gestores do ano leonístico
2015/2016, e que não foi aceito para votação na convenção distrital sob a alegação de que
não estava em conformidade com os regulamentos, informando que não houve tempo hábil
para fazer as correções necessárias à apresentação do referido projeto neste comitê gestor,
mas  o  referido  projeto  será  reformulado  e  apresentado  no  próximo Comitê  Gestor  desta
divisão, e posteriormente à região A e a todos os clubes do distrito LC 6, para que possa ser
devidamente  apreciado  e  votado  em  nossa  próxima  convenção  distrital.  O  companheiro
máximo comentou sobre o pin da governadoria e seu significado, falou sobre o uso do pin e
sua importância para a identificação dos companheiros. O companheiro Lyra, do Lions Clube
de Fernandópolis cidade Progresso, apresentou um vídeo sobre o centenário do Lions Clube.
Após a apresentação do vídeo, a coordenadora da divisão A1 informou que o próximo comitê
gestor  será  realizado pelo  Lions Clube de Santa  Fé do Sul  Estância  Turística,  e  deverá
ocorrer no final do mês de outubro, agradeceu o Lions Clube de Votuporanga Abílio Calille
pela recepção, e convidou a companheira Eliane para fazer a oração pelo Brasil, e as dez
horas e trinta minutos encerrou a reunião, solicitando a todos uma salva de palmas pelo
sucesso da reunião, e ao pavilhão nacional. Nada mais para constar, eu, João Paulo Silva
Silveira,  secretário,  lavrei  a  presente  ata,  que  após  lida  e  aprovada,  vai  assinada  pela
companheira Sileide Crespilho Bosco, coordenadora da divisão A1, e por este secretário.

Votuporanga-SP, 13 de Setembro de 2016

___________________ ____________________
Sileide Crespilho Bosco João Paulo Silva Silveira

          Coordenador Divisão A1          Secretário


