ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES

DISTRITO LC-11 AL 2018-2019
(CNPJ: 27.784.685/0001-60)

DG EDSON FRANCIS DA SILVA SOUZA
CaL VANESSA

“CONECTANDO PESSOAS PARA SERVIR”
Governador
DG Edson Francis da Silva Souza
Rua Avelino Bernardino, 136/301
Itaperuna - RJ
CEP 28300-000
(22) 3824-8865 / 99981-9236
governador@lionslc11.org.br
edsonfono@hotmail.com
1º Vice-Governador
1VDG Hélio José Sussai
Av. Setembrino Pelissari, 640
Pinheiros / ES
CEP 29980-000
(27) 3765-1226 / 99988-6015
hjsussai@hotmail.com
2º Vice-Governador
2VDG Jorge de Jesus Bandeira
Calixto
Rua Antônio Raposo, 2985 C 17
Araruama / RJ
CEP 29970-000
(22) 2661-5539 / 99864-1900
jorgevcalixto@hotmail.com
Secretária
PDG Zuraide de Figueiredo
Guedes
Rua Schuwartz Vieira, 525
Porciúncula / RJ
CEP 28390-000
(22) 99833-4196
secretario@lionslc11.org.br
magripe2010@gmail.com
2º. Secretária
CaL Daniela Sant’elmo de Barros
Rua Sebastião R. França, 314
Porciúncula / RJ
CEP 29390-000
(22) 3848-1447
daniela.barros@gmail.com
Tesoureiro
CL Alcides Zerbone Soares
Rua Targino Atayde, 12
Cachoeiro de Itapemirim - ES
CEP 29306-220
(28) 3532-9257 / 9946-9599
tesoureiro@lionslc11.org.br
alcides@usinapaineiras.com.br
2º. Tesoureiro
CL Sebastião Moraes da Silva
Av Cardoso Moreira, 747/404
Itaperuna - RJ
CEP 28300-000
(22) 3824-3193 / 8844-8181
smoraesilvadv@globo.com

ESCLARECIMENTOS SOBRE O CUSTEIO E USO DA UNIDADE MÓVEL OFTALMOLÓGICA DO
DISTRITO LC-11
Em atendimento ao que foi aprovado pela plenária da XX Convenção do Distrito LC-11, através
de moção específica, informamos a todos os clubes do Distrito que os custos fixos e as despesas
de uso da Unidade Móvel Oftalmológica serão administrados e custeados da seguinte maneira:
CUSTOS FIXOS
Estão incluídos nesse ítem os custos relativos ao seguro do veículo, seguro dos equipamentos,
emplacamento, licenciamento, manutenções preventivas, pneus, lavagem do veículo e
eventuais despesas com garagem.
Para custear essas despesas foi aprovada uma taxa equivalente a R$ 5,00/ semestre/associado,
a ser paga por todos os clubes do distrito, simultaneamente com as taxas distritais semestrais.
Tal taxa deverá ser arrecada pelo clube através de campanhas junto à comunidade ou com
parcerias locais. É uma responsabilidade dos clubes e não dos leões individualmente como
associados.
CUSTOS VARIÁVEIS DE UTILIZAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL
Esses custos vão ocorrer quando um determinado clube fizer uso da VAN e seus equipamentos.
Nesse caso o clube interessado em usá-la em uma campanha faz o agendamento junto à
secretaria do Distrito em Guarapari, onde a VAN estará guardada. A partir daí o clube
requisitante arcará com as despesas de deslocamento do veículo (motorista e combustível) e
com as despesas relativas ao motorista, durante a realização do evento (hospedagem, se for o
caso, e alimentação).
Visando facilitar para os clubes, o Distrito credenciou um motorista habilitado, na cidade de
Guarapari, que além de estar disponível para deslocar a VAN até o local de interesse dos clubes,
também faz a manutenção do dia a dia da VAN (limpeza na mesma, montagem e desmontagem
de alguns equipamentos quando necessário). A diária do motorista, a ser arcado pelo clube
interessado no uso da VAN está negociado a R$ 120,00 (cento e vinte reais).
NOTAS:
Os clubes poderão afixar adesivos de divulgação de eventuais parceiros, cuidando, entretanto,
para que esses adesivos sejam do tipo removível com uso de imãs, de forma a não causar danos
para a adesivação original da VAN.
É de responsabilidade do clube usuário a disponibilização de médico oftalmologista e eventuais
assistentes em suas campanhas.
Cuidados especiais deverão ser tomados durante o uso da Unidade Móvel, pois os
equipamentos são muito delicados e de elevado custo.
Guarapari, 27 de maio de 2019.
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