DIRETRIZES
Leia os critérios e regulamentos referentes aos subsídios antes de preencher a solicitação. Todas as informações
solicitadas abaixo devem ser fornecidas à LCIF para determinar a elegibilidade e consideração ao financiamento. As
solicitações devem ser recebidas no mínimo 90 dias antes de uma reunião programada do Conselho de Curadores de
LCIF. as reuniões são realizadas anualmente em agosto, janeiro e maio. Consulte o website ou entre em contato com
LCIF para saber as datas específicas dos prazos finais.
O Conselho de Curadores de LCIF e os funcionários reservam-se o direito de solicitar outras informações pertinentes.
LCIF confirmará o recebimento do pedido por e-mail. Este e-mail fornecerá um número de rastreamento do subsídio
para sua referência ao comunicar-se com LCIF sobre a solicitação. Propostas formatadas para outras agências ou
apresentações em PowerPoint criadas para campanhas gerais de angariação de fundos não serão aceitas.
Perguntas sobre os critérios referentes aos subsídios equiparados e o processo de solicitação devem ser encaminhadas
ao departamento de iniciativas Humanitárias de LCIF pelo telefone 630-203-3819 ou por e-mail para
LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org.
Data: 26 de outubro de 2019
Nome/título do projeto: Equipar a gráfica para impressão Braille na Associação de Cegos Louis Braille - MG
Montante dos fundos solicitados à LCIF em US$: 35.424,69 (trinta e cinco mil e quatrocentos e vinte e quatro dólares
americanos)

1. Detalhamento das razões e justificativas para o projeto. Explicar o seguinte:
a. Descrição dos problemas específicos a serem abordados.
O Braille continua sendo fundamental ao crescimento intelectual do deficiente visual severo. O pouco uso de
comunicação em Braille limita a inclusão social dos deficientes visuais severos e os exclui das atividades
acadêmicas, sociais e culturais.
Somente no Estado de Minas Gerais existem aproximadamente 53.000 pessoas cegas. Entretanto, as gráficas de
impressão Braille estão destinadas somente a públicos internos de suas repartições, quer pública ou privada, não
atendendo a comunidade de cegos em geral, tais como estudantes, esportistas, artistas e outros cegos que necessitam
de impressão Braille para suas atividades pessoais, culturais, sociais e profissionais.
A Biblioteca Pública de Belo Horizonte MG, além de não atender publico externo, possui equipamentos defasados e
deteriorados, com pouca ou quase nenhuma renovação e inovação de livros em Braille, o que restringe o
desenvolvimento das pessoas com deficiência visual severa.
O problema específico é a inexistência de gráfica de impressão Braille na região de Belo Horizonte MG que possa
suprir a demanda de impressão em Braille para a região Metropolitana de Belo Horizonte, visando suprir a carência
de impressão Braille para os estudantes, esportistas, artistas e demais pessoas cegas, que atendam as necessidades de
melhoria da acessibilidade cultural, bem como a oferta de livros atualizados e inovadores em Braille, à comunidade
de cegos daquela região do país.
b. Detalhamento das razões e justificativas para o projeto
As pessoas com deficiência visual severa sofrem naturalmente com suas limitações em decorrência da insuficiência
de políticas públicas inclusivas, voltadas às pessoas com deficiência em todas suas variáveis. Não há uma
preocupação direta para que a inclusão social, cultural e profissional das pessoas cegas seja plena, sendo que

somente alguns, por força da sorte, conseguem ampliar seu desenvolvimento e alcançar uma posição natural de
empregabilidade, estudos e profissionalização.
Uma das principais deficiências nesse processo de inclusão ocorre pela reduzida disponibilidade de literatura na
linguagem Braille, que é a apropriada para o processo ensino – aprendizagem da pessoa com deficiência visual
severa. A ausência de disponibilidade de novas literaturas em Braille impossibilita a realização de programas de
formação e profissionalização dos cegos, bem como limita a possibilidade de desenvolvimento dos estudantes cegos;
de acesso a cardápios, programas culturais, dentre outras possibilidades de inclusão social, cultural e profissional
dos portadores dessa deficiência.
Por fim, a ausência de livros modernos e inovadores representa uma forma de preconceito em desfavor da pessoa
com deficiência visual severa, pois o impossibilita de ter acesso a novos temas, novas literaturas, novos programas de
inovação, e, em ultima instancia, o impede da oportunidade do autodesenvolvimento por meio da leitura, que é
comum nas pessoas que nasceram com a dadiva da visão.
c. Metas e objetivos a serem alcançados.
O projeto tem como objetivo equipar a gráfica para impressão Braille na Associação de Cegos Louis Braille – MG,
visando suprir a carência de impressão em Braille para os estudantes cegos da Região Metropolitana de Belo
Horizonte e para os cegos de uma maneira geral do Estado de Minas Gerais.
O projeto tem como objetivo também fornecer impressão Braille para cardápios, programas culturais, dentre outros,
visando aumentar a acessibilidade cultural, bem como ofertar livros da literatura atual e inovadora para as
bibliotecas das organizações voltadas ao atendimento das pessoas cegas, como forma de inclusão social e como base
à manutenção de programas de treinamento e profissionalização dos deficientes visuais severos da Associação de
Cegos Louis Braille.
A meta é atingir diretamente os 200 alunos cegos matriculados no ensino básico de Belo Horizonte, que além do
material didático recebido do Estado não tem como fazer impressão em Braille para seu autodesenvolvimento e
aprofundamento dos estudos.
Indiretamente, a meta é atingir toda a população cega da região Metropolitana de Belo Horizonte, que segundo
metodologia da Fundação Dorina, utilizando dados do IBGE, é de 13.744 pessoas com deficiência visual severa, os
quais serão beneficiados em programas públicos voltados a sua inclusão social e cultural, como o Cecograma, que
permite o envio de correspondências em Braille, e a exigência da Legislação de Acessibilidade, que exige cardápios,
programas culturais e outros em Braille.
d. Área geográfica e comunidades que serão servidas, incluindo dados socioeconômicos.
O projeto atende diretamente a Região Metropolitana de Belo Horizonte MG e indiretamente todo o Estado de Minas
Gerais. Segundo a Fundação Dorina, usando dados do IBGE, na Região Metropolitana de Belo Horizonte existe
aproximadamente 13.744 pessoas cegas e no Estado de Minas Gerais um total de 53.000 pessoas com deficiência
visual severa.
A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), também chamada de Grande Belo Horizonte, foi criada em
1973, possui uma população de seis milhões de habitantes, sendo a terceira maior aglomeração urbana do Brasil. É
a 60º área metropolitana mais populosa do mundo. São indicadores dessa Região Metropolitana: IDH de 0,774; PIB
de R$ 194.828 mi e um PIB per capita de R$ 25.830.
A Região Metropolitana de Belo Horizonte é composta por 50 Municípios. O Produto Interno Bruto da Grande Belo
Horizonte é o quarto maior entre as metrópoles do Brasil.. A título de comparação, o PIB da Grande Belo Horizonte,
também chamado de Produto Metropolitano Bruto, é maior do que o de países como a Bolívia, o Paraguai e o

Uruguai. Conforme os cálculos de 2016, o PIB da Região Metropolitana de BH representa 35% do PIB do Estado de
Minas Gerais.
A produção econômica é altamente concentrada em poucos municípios: as três maiores cidades - Belo Horizonte,
Betim e Contagem - respondem juntas por 70% do PIB da região metropolitana, sendo que os demais municípios são
dependentes dessa economia concentrada e seus moradores desenvolvem atividades profissionais nesses centros ou
atuam em pequenas lavouras em seus respectivos municípios.
e. Número de pessoas que se beneficiarão diretamente do projeto
O projeto deve beneficiar diretamente os 200 alunos cegos matriculados no ensino básico de Belo Horizonte no que
refere ao material didático escolar. Entretanto, o projeto irá beneficiar toda a população cega da região
Metropolitana de Belo Horizonte, que segundo metodologia da Fundação Dorina, utilizando dados do IBGE, é de
13.744 pessoas com deficiência visual severa, à medida que irá produzir impressões em Braille na esfera da
literatura e produtos exigidos pela Legislação de Acessibilidade, tais como cardápios e programas culturais cujo
alcance é ilimitado.
2. Descreva a estratégia para o projeto e plano de ação. Forneça as seguintes informações:
a. Um plano detalhado do projeto, indicando como os objetivos serão alcançados.
O projeto se concretiza com a aquisição dos equipamentos solicitados que possibilitarão equipar a gráfica para
impressão em Braille na Associação de Cegos Louis Braille – MG, visando suprir a carência de impressão em
Braille para os estudantes cegos da Região Metropolitana de Belo Horizonte e para os cegos de uma maneira geral
do Estado de Minas Gerais, a partir do fornecimento de impressão em Braille para cardápios, programas culturais,
dentre outros, visando aumentar a acessibilidade cultural, bem como ofertar livros da literatura atual e inovadora
para as bibliotecas das organizações voltadas ao atendimento das pessoas cegas, como forma de inclusão social e
como base à manutenção de programas de treinamento e profissionalização dos deficientes visuais severos da
Associação de Cegos Louis Braille.
Assim, considerando todo o processo os objetivos serão alcançados com a elaboração do projeto de solicitação do
Subsídio Equiparado, remessa a LCIF e liberação dos recursos para aquisição dos equipamentos, haja vista que
toda a infraestrutura para instalação da gráfica já estão disponíveis e os profissionais da Associação de Cegos Louis
Braille – MG já são habilitados para desenvolver as impressões em Braille dos diversos produtos mencionados nos
objetivos do projeto.

b. Se o objetivo é expandir os serviços para alcançar mais pessoas necessitadas, indique quantas pessoas se
beneficiaram até o momento.
A Associação tem uma impressora que atende poucos estudantes cegos de maneira muito artesanal, pois se trata de
uma impressora de pequeno porte, antiga e de baixa qualidade de impressão. Com o projeto a meta é atender todos
os estudantes, isto é, os 200 estudantes da rede básica de ensino. A expansão atingirá agora, potencialmente, as
13.744 pessoas com deficiência visual severa da Grande Belo Horizonte. Portanto, é imensurável o alcance dessa
nova gráfica, pois atenderá indistintamente todas as pessoas que usufruirão dos livros nas bibliotecas, dos cardápios
nos restaurantes e no acesso ao material dos programas culturais em diversos estabelecimentos da cidade.
c. Informações básicas e uma explicação do papel de apoio proporcionado por qualquer outra organização que
participa deste projeto; incluir uma carta de intenção das organizações envolvidas confirmando seu envolvimento.
A Associação de Cegos Louis Braille, fundada em 14 de abril de 1933 é uma entidade civil, beneficente, sem fins
lucrativos e sua sede fica à Rua Geraldo Teixeira da Costa, 202, bairro Floresta, CEP 30150-120, Belo Horizonte,
Minas Gerais, telefone (31)3273-5858, CNPJ 17.501.842/0001-20, sendo registrada no Cartório Gero Oliva, sob o nº
177 em 15/01/1936 e sob o nº 2.760 em 13/09/1961; no Conselho Nacional de Serviço Social sob o nº 77.833 em
18/05/1953; e no Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte sob o nº 0153. Declarada de Utilidade
Pública pelo Governo Federal sob o nº 21.491/95-51 em 01/07/1996; pelo Governo de Minas Gerais, através do
Decreto nº 10.678 de 12/09/1967; e pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através da Lei nº 1.640 de
15/04/1969. Certificado de Filantropia nº 44006.000712/97-12 conforme Resolução nº 100 de 25/06/1997, publicada
no Diário Oficial da União em 09/07/1997.
O estatuto que rege o funcionamento da Associação de Cegos Louis Braille passou por diversas alterações sempre
com o nobre objetivo de transformá-lo num instrumento dinâmico e atual, que especifique, satisfatoriamente, as
normas que conduzem o bom andamento de suas atividades.
Ao longo da história da Associação registra a sua luta para combater o asilamento que inclina o deficiente para a
improdutividade e parasitismo, além da segregação que o distancia da vida social.
Dentre as suas atividades pode se destacar: reabilitação e prevenção da cegueira; cursos de orientação e mobilidade;
encaminhamento para cursos profissionalizantes e para colocação no mercado comum de trabalho em diversas
áreas; criação do Mobral para Cegos, movimento pioneiro no Brasil; levantamento do número de cegos em Minas
Gerais, através das Prefeituras Municipais; doação para pessoas carentes de regletes, bengalas e relógios; e o Centro
de Apoio, Lar das Cegas, onde mantêm em regime de internato, pessoas cegas e de visão subnormal carentes do sexo
feminino.
Em mais de sete décadas de serviços prestados, a Associação de Cegos Louis Braille sabe que ainda há um longo
caminho a percorrer. Sua missão é “contribuir para a integração social das pessoas cegas e de visão subnormal” e
sua visão é “ser um Centro de Referência, reconhecido nacionalmente, em identificação, uso e difusão das
tecnologias de apoio ao desenvolvimento e a plena inclusão social do deficiente visual”.
d. Cronograma do projeto para implementação e conclusão, incluindo marcos importante.

Aprovação do Subsídio

Implantação do Novo Serviço
Junho 2020

Maio 2020

Aquisição e instalação dos
Equipamentos
Junho 2020

Relatório de Prestação de Contas
Julho 2020

e. Se o plano for de construir uma estrutura permanente, ofereça uma descrição física da instalação e o seu conteúdo:
dimensões, desenhos arquitetônicos, fotografias, estimativas de custos para construção, incluindo documentação para
verificação de posse da propriedade.
Não há nenhuma construção ou estrutura permanente a ser construída. A gráfica para impressão em Braille será
instalada em sala própria da Associação para Cegos Louis Braille situada no Edifício Maleta, à Rua da Bahia
número 1.148, sala 701, CEP 30.160-011, na cidade de Belo Horizonte.
f. Se o plano for comprar equipamento como bens de capital e itens semelhantes, forneça uma descrição do uso,
incluindo folhetos de produtos, faturas pró-forma e cotações de preços de fornecedores para todos os itens a serem
adquiridos.
Os equipamentos a serem adquiridos se encontram na planilha resumo logo a seguir. Em anexo podemos encontrar
os orçamentos e faturas proforma e as cotações de preços dos fornecedores.
Equipamentos

Unitário

Total

Impressora Braille folha solta. Marca/Modelo: Braille Braillebox

99.700,00

99.700,00

Tecassistiva

Scanner de livros Freedon Ace

14.150,00

14.150,00

Inorvatec

Linha Braille com 80 células Braille e teclado Braille de 8 teclas e 21 teclas
adicionais para total interação com o Jaws (DUAS LINHAS)

23.000,00

46.000,00

Tecassistiva

Software leitor de telas Jaws

8.390,00

8.390,00

Tecassistiva

Software OCR Fredon Open Book

8.500,00

8.500,00

Inovartec

Grampeador para Livros Brochura Barille

2.400,00

2.400,00

Civiam

Computador CPU Intel Core I5 3.20 GHZ 8GB HD 500GB Monitor LED
19,5' 4 portas USB

2.669,00

5.338,00

Lenovo

459,00

918,00

Lenovo

2.206,38

2.206,38

Poloar

598,00

598,00

1.203,63

1.203,63

Monitor Lenovo 19,5
Ar Condiciconado HI Wall 12.000 220v LG Horiz. Dual Voice Inverter
Bebedouro Purificador Industrial de Coluna
Materiais Elétricos – adaptação instalações elétrica
TOTAL

Fornecedor

Magazine Luiz
Loja Elétrica Ltda

189.404,01

3. Explique como o projeto será mantido nos próximos anos. Descreva quem será responsável pelas despesas
operacionais, de manutenção e administrativas. Forneça um plano financeiro de cinco anos, delineando as receitas e
despesas.
O projeto é autossustentável à medida que a Associação poderá prestar serviços de impressão para inúmeras
organizações, públicas ou privadas, e com o resultado poder atender os cegos carentes e os programas de
treinamento desenvolvido pela própria Associação.
Além disso, a Associação possui orçamento oriundos de convênios, subvenções e ajuda de organizações não
governamentais, incluindo os Lions Clubes, que suporta as despesas da gráfica nos próximos anos. Vale dizer que
não haverá custos de locação de imóvel posto que a sala onde será instalada a gráfica pertence a Associação. Os
custos com energia elétrica, por exemplo, já é absorvido no orçamento anual da Associação.
4. Descreva como os Leões estarão envolvidos no projeto proposto.
a. Explique as funções e responsabilidades dos Leões. Inclua um histórico relevante relacionado ao envolvimento dos
Leões.
Os Leões de Belo Horizonte há muito tempo estão envolvidos com a Associação para Cegos Louis Braille. Nos anos
90, quando a Associação de Cego Louis Braille passava por dificuldades alguns Companheiros capitaneados pelo
CL Luiz Geraldo de Matos, deficiente visual, “in memoriam”, assumiram a direção da Associação. Os companheiros
dos Lions Clubes passaram a serem os responsáveis pela Associação de Cegos. Alguns Lions Clubes faziam suas

reuniões na própria sede da Associação para Cegas, o que integrou ainda mais a participação dos Companheiros
Leões nos destinos da Associação.
Durante esse tempo os Leões realizaram inúmeras Campanhas de Arrecadação de Fundos para manter a
Associação de Cegos. Já em 2005, com a carência de recursos e considerando as relações e a experiência e dos
Clubes Lions em realizar festas, foi organizada a primeira festa junina o Arraiá das Cegas, coordenado por um Leão
e com a organização, o local, a busca de doação dos ingredientes para as guloseimas da festa e a venda dos convites,
tudo feito pelos voluntários Companheiros Leões e Companheiras Domadoras. Toda a renda, com a venda dos
convites é revertida para a Associação. A festa continua sendo executada, conduzida da mesma forma com o apoio
dos voluntários CL e DM dos Lions Clube BH. Em 2019 realizou-se a XV ARRAIÁ DAS CEGAS.
Assim, a participação dos Leões se mantém até os dias de hoje com realizações de inúmeras atividades de
arrecadação de fundos para ajudar a Associação a prestar serviços às pessoas cegas da grande Belo Horizonte. Os
Leões continuam envolvidos com o projeto à medida que vários deles compõem a diretoria da Associação para
Cegos. Na atual diretoria com mandato até 2021 o CL Cleber Jose Vieira (Vice Presidente), o CL Icek Major
Heinrich (Presidente do Conselho Fiscal), a Cal Maria das Graças Dutra Braga (Presidente do Conselho
Deliberativo) e o CL João Batista Moreira Filho (tesoureiro). Além desses, Cal Noeme Alves de Souza trabalha na
Secretaria, e nos Conselhos Fiscal e Deliberativo há a participação de vários CL e DM. Dos Lions Clubes de Belo
Horizonte.
Dessa forma, os Leões tem responsabilidade direta com o projeto de equipar a gráfica para impressão Braille na
Associação de Cegos Louis Braille – MG, visando suprir a carência de impressão em Braille para os estudantes
cegos da Região Metropolitana de Belo Horizonte e para os cegos de uma maneira geral do Estado de Minas
Gerais.
b. Forneça um esboço dos planos para a participação contínua dos Leões após o término do apoio de LCIF.
Os planos dos Leões contempla a mesma ação de participar da direção da Associação para Cegos Louis Braille,
compondo suas Diretoria Executiva, Fiscal e Deliberativa, visando participar diretamente da gestão da entidade.
Com o advento da Gráfica para impressão Braille, novos modelos gerenciais serão implantados na busca da auto
sustentabilidade da Associação, por meio de prestação de serviços as entidades públicas e privadas na esfera da
impressão para cegos, fornecendo impressões para cardápios, programas culturais, dentre outros, bem como ofertar
livros da literatura atual e inovadora para as bibliotecas das organizações voltadas ao atendimento das pessoas
cegas, consolidando uma base financeira à manutenção de programas de treinamento e profissionalização dos
deficientes visuais severos da Associação de Cegos Louis Braille.
Continuarão os Leões a realizarem Campanhas com Fins Lucrativos para mantê-la e melhorar o atendimento às
pessoas com deficiências visuais severas da região de Belo Horizonte.
c. Indique também como o projeto será identificado e promovido como um projeto apoiado pelos Leões.
O projeto já é identificado como sendo apoiado pelos Lions Clubes à medida que desde longa data são os Leões que
buscam recursos para a manutenção da Associação para Cegos Louis Braille. Nas Campanhas de Arrecadação de
Fundos os estandartes de Lions Clubes ficam expostos identificando a participação efetiva dos Leões nos projetos da
Associação.
Especificamente para esse projeto, os Lions Clubes de Belo Horizonte publicarão em suas redes sociais a
participação efetiva no projeto para equipar a gráfica para impressão Braille na Associação de Cegos Louis Braille
– MG. No site do Distrito LC-4 serão publicadas as Campanhas realizadas para esse fim, bem como em matérias
jornalísticas será mencionado a participação dos Lions Clubes nessa ação humanitária importante e de impacto
para a comunidade da região.

d. Descreva os planos para reconhecer o apoio e o envolvimento de LCIF. os materiais publicitários e mídia
relacionados a este projeto devem reconhecer o apoio e envolvimento de LCIF e dos Leões.

Do mesmo modo nossa Fundação será enaltecida nas publicações jornalísticas e nas mídias sociais. No
site do Distrito LC-4 será dado ênfase a generosa participação de LCIF nesse projeto voltado aos
deficientes visuais severos. Durante as Campanhas para Arrecadação de Fundos os Leões falarão sobre
nossa Fundação e o grandioso trabalho que é realizado por ela ao redor do mundo.
Por fim, uma placa indicativa dessa ajuda extraordinária será afixada no Hall de entrada da Gráfica para
Impressão a Braille da Associação para Cegos Louis Braille com os seguintes dizeres: “A montagem e
implantação da Gráfica para Impressão Braille nessa Associação somente foi possível graças a ajuda de
Lions Clubs International Foundation – LCIF”.

5. Inclua um orçamento detalhado para o projeto inteiro usando o formato gráfico abaixo.
a. A receita deve igualar a despesa.
b. Indique que moeda será usada e a taxa de câmbio em dólares americanos.
c. Na seção de receita, liste todas as fontes de financiamento separadamente e especifique o valor que cada uma está
contribuindo.
d. Esclareça a categoria de cada fonte de receita como valor prometido, coletado ou antecipado. Para quantias
prometidas e antecipadas, indique a data em que os fundos estarão prontamente disponíveis para o projeto.
e. Na seção de despesas, liste e relacione todos os itens relacionados às despesas.
Tipo de moeda: R$ (Real Brasil)
Taxa de câmbio em dólares americanos: R$ 4,01 (referencia novembro/19)
RECEITA
Fonte
Quantia
L C Belo Horizonte Nova Suissa
11.837,75
LC Belo Horizonte Solidariedade
11.837,75
Associação para Cegos Louis Braille
23.675,50
LCIF
142.053,01
Total

Categoria
Prometida
Prometida
Prometida
Antecipada

189.404,01

DESPESAS
Descrição
Equipamentos de Impressão Braille
Equipamento de Informática
Equipamentos Eletro eletrônicos
Materiais Elétricos - instalações

Quantia
179.140,00
6.256,00
2.804,38
1.203,63

Total

189.404,01

6. Forneça informações de contato de todos os Leões e não-Leões que devem ser copiados em futuras
correspondências sobre esta solicitação de subsídio. as informações devem incluir a liderança atual do Lions, o
coordenador do projeto e o atual coordenador de LCIF de distrito múltiplo/distrito. Forneça o nome, título, endereço
para correspondência, número de telefone e endereço de e-mail de todas as pessoas.
ADMINISTRADOR DO PROJETO
GD Edite Buéri Nassif
Rua Antônio Silva, 45 – Centro CEP:33200-332 - Vespasiano/MG
Tel: (31) 99618-3337
E-mail: editebuerinassif@hotmail.com
TESOUREIRO DISTRITAL
Cl Edelbrando Ramos Ribeiro
Rua Pedro Barbosa Martins, 81 - Jardim Itaú CEP: 33.200-000 - Vespasiano/MG

Tel: (31) 99994-2028
E-mail: edelbrando@yahoo.com.br
COORDENADOR DO PROJETO
Cl Icek Majer Weinreich
Rua Espírito Santo, 2561 / 102 – Lourdes CEP: 30160-032 - Belo Horizonte/MG
Tel: (31) 99984-0149
E-mail: icekmw@yahoo.com.br
ASSESSOR DISTRITAL DE LCIF
PDG LEANDRO RAPHAEL ALVES DO NASCIMENTO
Alameda das Rosas, 322 - Cond. Residencial B. do Jambreiro CEP: 35.004-865 - Nova Lima/MG
Tel: (31) 99982-8734
E-mail: leandroraphael@terra.com.br
ASSISTENTE DO PROJETO: PDG – Assessor Distrital LC-8
PDG Manoel Messias Mello (1365861)
Rua Bartolomeu de Gusmão 4-37 CEP 17017-336 - Bauru/ SP
Fones: (14) 38792336 ® / 997726636 Cel
e-mail: mmessiasm@hotmail.com

1. A certificação do gabinete ou do conselho deve ser incluída na solicitação do subsídio. Favor enviar uma cópia da
ata da reunião de gabinete (de distrito único ou subdistrito) ou reunião de conselho (de distrito múltiplo) na qual a
solicitação foi certificada.
2. Para distritos únicos e subdistritos, apenas o governador de distrito poderá assinar a solicitação (favor ler os itens
dois e três dos regulamentos).
3. Para distritos múltiplos, apenas o presidente do conselho deverá assinar a solicitação (leia os itens dois e três dos
regulamentos).
ENDOSSO DO GOVERNADOR DE DISTRITO (SOLICITAÇÕES DE DISTRITOS ÚNICOS E SUBDISTRITOS)

Certifico por meio desta que li e analisei os critérios para os subsídios equiparados de LCIF e a solicitação de subsídio.
Declaro que, de acordo com o meu conhecimento, as informações enviadas são precisas e a necessidade existe
conforme indicado. eu endosso esta proposta e farei todo o possível como administrador para assegurar o uso adequado
e eficiente de quaisquer fundos concedidos, contabilidade precisa e relatórios regulares para a Fundação de Lions Clubs
International.
Edite Buéri Nassif_______________________________________________________________LC-4_____________
Nome do governador

Número do distrito

Rua Antônio Silva, 45 – Centro CEP:33200-332 - Vespasiano/MG______________________(31) 99618-3337_____
Endereço

telefone Fax

editebuerinassif@hotmail.com_______________________________________________________________________
e-mail
______________________________________________________________23.11.2019_________________________
Assinatura
Data

Antes de enviar a sua solicitação de subsídio equiparado, reserve um momento para examinar esta lista de verificação
para garantir que a sua solicitação esteja completa e pronta para ser enviada para LCIF.
 Todas as perguntas foram respondidas detalhadamente.
 A ata da reunião do gabinete do distrito (para solicitações distritais) ou da reunião do conselho de distrito múltiplo
(para as solicitações de distrito múltiplo) está incluída.
 A assinatura de endosso do atual governador de distrito (para solicitações distritais) ou do presidente de conselho do
distrito múltiplo (para as solicitações de distrito múltiplo) está incluída.
 A documentação comprobatória exigida está incluída:


Desenhos arquitetônicos, estimativas de custo e verificação de propriedade do terreno para projetos de
construção



Folhetos sobre os equipamentos, faturas pró-forma e cotações de preços de fornecedores para todos os itens a
serem comprados para projetos de equipamentos.

 Plano financeiro de cinco anos descrevendo a receita futura do projeto e as despesas operacionais

 Mantenha uma cópia dos documentos de solicitação para os seus arquivos, antes de enviar a documentação para
LCIF

As solicitações podem ser enviadas diretamente ao departamento de Programas Humanitários de LCIF as solicitações
enviadas por meio de outros departamentos podem fazer com que o pedido seja recebido após o prazo final o que
atrasará o processo de análise.
A solicitação preenchida e a documentação comprobatória exigida podem ser enviadas à LCIF em cópia impressa ou
eletrônica. No entanto, preferimos que a documentação seja enviada eletronicamente. Basta enviar uma via apenas da
documentação.
Se enviar a documentação por correio, use um serviço de correio confiável (ou seja, DHL, Fedex e outros). Isso
garantirá o rastreamento da documentação caso seja extraviada.
Lions Clubs International Foundation
Humanitarian Initiatives Department
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523 – 8842
e-mail: LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org
Fone direto: 630-203 -3819
Website: www.lcif.org

ATA DA REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL

ORÇAMENTOS

LISTA

DE

VERIFICAÇÃO

DA

SOLICITAÇÃO

EXTRATO BANCÁRIO

