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“RENOVAR E CRESCER PARA SERVIR”
Ata da 3ª Reunião do Gabinete Distrital (RGD) – Distrito LC-11 – AL 2017/2018
Aos 03(três) dias do mês de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), às 13h30 (treze horas e trinta minutos), no auditório
do Hotel Gentil, localizado no Distrito de Raposo, município de Itaperuna/RJ, foi realizada a primeira plenária da 3ª
Reunião do Gabinete do Distrito LC-11 – III RGD, do ano leonístico 2017/2018. A mesa Diretora, para a primeira plenária,
foi composta pelo PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos que convidou o Governador do Distrito CL Zoé Antônio
Donati; o Secretário do Distrito CL Edimar Giacomin; o Orador Oficial do Evento a PDG CL Paulo Rogério Souza – do LC5; o PCC CL Ivan Lindemberg; o CL Edson Francis da Silva Souza, 1º Vice-Governador do Distrito LC-11; o CL Hélio José
Sussai, 2º Vice-Governador do Distrito LC-11; o PDG CL Luis Carlos Pessanha da Encarnação, 2º Vice-Presidente do
Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo; o IPDG CL José Rodrigues dos Santos; a PDG Zuraide de Figueiredo
Guedes; a Presidente do Lions Clube Porciúncula CaL Daniela Santelmo de Barros. Em seguida solicitou aos demais
PDGs, Assessores e os Presidentes de Região e de Divisão presentes para sentarem nas primeiras filas de cadeiras
facilitando, dessa forma, a contagem dos votos nas votações. A seguir, declarando estar composta a mesa, passou a
direção dos trabalhos ao DG CL Zoé Antônio Donati que invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre os
povos, declarou aberta a primeira plenária da 3ª Reunião do Gabinete Distrital AL 2017/2018 e convidou a todos para
que de pé fazer um minuto de silencio em homenagem aos Companheiros(as) falecidos recentemente. Em seguida
convidou a DM Aurea Spinassé Giacomin para fazer a prece de Invocação a Deus. Prosseguindo, convidou a CL Hélio
José Sussai para guarnecer o Pavilhão Nacional, o PDG CL Gumercindo Moura para guarnecer o Pavilhão do Estado do
Rio de Janeiro, o PDG CL José Adalberto Oliveira para guarnecer o Pavilhão do Estado do Espírito Santo, a CaL Paulinha
para guarnecer o Pavilhão do Estado de São Paulo, o CL Edson Francis para guarnecer o Pavilhão do Município de
Itaperuna, a CaL Daniela Santelmo de Barros para guarnecer o Pavilhão do Município de Porciúncula e o PCC CL Ivan
Lindemberg para guarnecer o Pavilhão do Lions Internacional e a todos para entoarem a primeira estrofe e o estribilho
do Hino à Bandeira. Agradeceu a presença de todos que se dispuseram, apesar da distância, a se deslocar para Raposo e
participar da terceira RGD para mais uma etapa dos trabalhos do ano leonístico dando uma demonstração de união e
prestigio, ressaltando a numerosa presença de PDGs presentes. Agradece de forma especial a presença do Orador
Oficial o PDG CL Paulo Rogério Souza e sua esposa a CaL Paulinha. Em seguida, convidou o PCC CL Darly Anacleto de
Vasconcelos para atuar como Mestre de Cerimônia, que agradece a honrosa indicação, prometendo desempenhar suas
funções da melhor maneira possível. Dando continuidade convidou o Secretário do Distrito LC-11, CL Edimar Giacomin
para proceder à leitura da Ata do II RGD AL 2017/2018. O IPDG CL José Rodrigues dos Santos solicita, pela ordem,
dispensa da leitura da Ata tendo em vista esta ser de conhecimento de todos e publicada no site do distrito. O DG CL
Zoé coloca em discussão, aprovação e votação a proposta do IPDG CL Rodrigues. A proposição foi aprovada por
unanimidade. Em seguida coloca em discussão, votação e aprovação a Ata do II RGD AL 2017/2018 que fora
disponibilizada no site do distrito. A Ata foi aprovada por unanimidade. O Mestre de Cerimonias convida o CL Edimar
para a leitura das Portarias e Resoluções do segundo trimestre assinadas pelo Governador para o AL 2017/2018. O CL
Secretário informa ter a resolução Nº 18 que em seguida começa a sua leitura. O Governador do Distrito no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais; considerando a importância de apresentar um Patrono para a XIX Convenção
Distrital; considerando que a indicação deve considerar um Companheiro ou Companheira que tenha prestado
relevantes serviços ao movimento Leonístico; considerando que o PDG CL JOSÉ ADALBERTO REBELLO DE OLIVEIRA,
fundador e sócio ativo do LC Aracruz, tendo exercido também as funções de Governador do Distrito LC-11 no AL
2009/2010 quando obteve excelentes resultados para o movimento leonístico, resolve Designar o PDG CL JOSÉ
ADALBERTO REBELLO DE OLIVEIRA, para ser o Patrono da XIX Convenção Distrital a ser realizada no SESC Praia
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Formosa em Aracruz/ES na data de 06 a 08 de abril de 2018. O Mestre de Cerimonias convida o PDG CL José
Adalberto para fazer uso da palavra. O PDG CL José Adalberto agradece a indicação e diz sentir-se muito honrado e
emocionado com isso. O Mestre de Cerimonias solicita, em seguida, a leitura das moções apresentadas que deverão ser
encaminhadas a Comissão de Moções. O Secretário informa ter 4(quatro) moções apresentadas que passam a ser lidas.
Moção Nº 01 que foi apresentada pelo Lions Clube Nova Friburgo Conselheiro Paulino: “propõe – apoia e indica ao
Distrito LC-11 o PDG CL Luis Carlos Pessanha da Encarnação, atual 2ºVCC para receber o endosso nas eleições da sua XIX
Convenção Distrital indicando-o e apoiando-o junto ao MULTIPLO LC para o honroso cargo de 1ºVCC na sua também XIX
Convenção”. Moção Nº 02 que foi apresentada pelo Lions Clube de Itaperuna Centenário “propõe, apresentando o CL
Edson Francis da Silva Souza, associado do seu quadro associativo, cadastro no Lions Internacional nº 449434, para
concorrer ao cargo de Governador de Distrito LC-11 nas eleições que se realizarão durante a XIX Convenção Distrital do
Distrito LC-11 AL 2017/2018 no Município de Aracruz/ES”. Moção Nº 03 apresentada pelo Lions Clube de Pinheiros
“solicita que seja apresentado o nome do 2ºVGD, CL Hélio José Sussai, para concorrer ao cargo de 1º Vice-Governador
do Distrito LC-11, AL 2018/2019, na Reunião do 3ª RGD e, posteriormente, na XIX Convenção Distrital a ser realizada em
Aracruz/ES nos dias 06 a 08 de abril de 2018”. Moção Nº 04 apresentada pelo Lions Clube de Araruama “propõe
apresentar o Companheiro Jorge de Jesus Bandeira Calixto, associado de seu quadro associativo, cadastro de Lions
Internacional nº 2743622 para concorrer ao cargo de 2º Vice-Governador do Distrito LC-11 nas eleições que se
realizarão durante a XIX Convenção Distrital AL 2017/2018”. Em seguida o Mestre de Cerimonias informa que é chegado
o momento mais importante da plenária e assim sendo convida o PDG CL Pessanha para a leitura do currículo do orador
oficial o PDG CL Paulo Rogério Souza. O PDG CL Pessanha faz a leitura do currículo. O PDG CL Paulo faz uma brilhante
palestra usando o lema do DG CL Zoé e CaL Rosicler: Renovar e Crescer para Servir. Enfatiza que “Servir” é o que
fazemos, “Crescer” adicionando mais leões aos clubes e “Renovar” é uma necessidade para que isso aconteça. Enfatiza a
mudança ocorrida no próprio Lions ao longo dos tempos. Exemplifica a necessidade de mudanças das pessoas em
função da velocidade das mudanças tecnológicas, por exemplo comunicação via aplicativo WhatsApp. Indaga quais são
os atrativos do seu clube para a entrada de um novo leão e pergunta se hoje nos tornaríamos associados do nosso
clube. Enumera os mais diferentes tipos de leões que encontramos em cada clube. Finaliza dizendo que o leão tem que
ser parte da solução e não do problema. A CaL Paulinha faz a entrega de uma casinha confeccionada por ela para ser o
símbolo da campanha a partir de agora. É a casinha do LC-11 que tem um leão em seu interior. Não deixe esse leão
fugir. O casal Governador faz a entrega de homenagens ao Casal PDG CL Paulo e a CaL Paulinha. O Mestre de
Cerimonias passa a palavra ao DG CL Zoé. O DG CL Zoé enfatiza que naquele momento será entregue a premiação do
concurso do Cartaz sobre a Paz. Chama a atenção para a importância pedagógica desse concurso que é coordenado pela
CaL Ângela com dedicação e carinho faz tempo. Foram adquiridos 22(vinte e dois) kits pelos clubes e 17(dezessete)
apresentaram desenhos que foram julgados na cidade de Aracruz pela comissão que escolheu o que melhor
representou o tema “futuro da paz”. O cartaz vencedor foi do Lions clube de Santo Antonio de Pádua feito pela
estudante Maria Eduarda Lopes Fernandes. A estudante recebeu em mãos o prêmio de R$ 1.000,00(hum mil reais) e
esteva acompanhada pelo seu pai o Sr. José Henrique e pelo presidente do Lions Clube Santo Antonio de Pádua, CL Luis
Antero, que reiterou ser a quarta vez que o clube vence o concurso. O Mestre de Cerimonias fala da venda dos bilhetes
(350 a R$ 10,00 cada) para o sorteio da terceira moeda do centenário com o objetivo de arrecadação para enviar para
Lions Internacional e fazer mais um Companheiro Melvin Jones. Essa moeda foi doada pelo PDG CL Pessanha. O DG CL
Zoé diz que já foi realizado a venda de bilhetes referentes a duas moedas, doadas por ele, e que uma já fora sorteada
anteriormente. Hoje faremos o sorteio da segunda moeda. O bilhete sorteado foi o de número 43(quarenta e três) e a
ganhadora foi a DM Ironete Scherrer do Lions Clube de Aracruz. A DM Ironete além da moeda ganhará também o título
de Companheiro Melvin Jones. O Mestre de Cerimonias passa as mãos do DG CL Zoé duas comendas de Companheiro
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Melvin Jones para serem entregues. O DG CL Zoé fala rapidamente da meta em fazer 15(quinze) Companheiros Melvin
Jones e pede empenho dos clubes para que seja alcançada através de campanhas especificas em cada clube. Entregará
nesse momento duas comendas de Companheiro Melvin Jones que foram adquiridas pelo Lions Clube de Aracruz
através de campanhas especificas para essa finalidade. Convidou os Companheiros Marcos Antonio Giacomin e Lidiel
Scherrer para receber e o PDG CL Paulo Rogério para fazer a entrega. O Mestre de Cerimonias convida as CCaLL Rosicler
e Odalva para fazer o sorteio dos brindes. O DG CL Zoé convida para o coffe-break de 15 minutos. Retornando do coffebreak o Mestre de Cerimonias convida o DG CL Zoé para fazer a apresentação do relatório semestral de
acompanhamento de metas (até a data de 30/06/2018) atualizado até 31/01/2018. No quadro associativo foram
adicionados 84(oitenta e quatro) novos associados para uma meta de 170(cento e setenta) e baixados 109(cento e
nove) para uma meta de 140(cento e quarenta) no máximo. Fundar o2(dois) novos clubes com o mínimo de 20(vinte)
associados cada. Meta cumprida com a fundação do Lions Clube Montanha Amizade Solidária com 43(quarenta e três)
associados mulheres em 16/01/2018 tendo o Lions Clube Pinheiros como padrinho e também a fundação do Lions
Clube Rio das Ostras Centenário com 22(vinte e dois) novos associados tendo o Lions Clube Macaé Imbitiba como
padrinho em 31/01/2018. Ato contínuo representantes dos novos clubes informam já terem adicionados 5(cinco) e
06(seis) novos associados em cada clube respectivamente. Hoje já alcançamos o percentual de 36%(trinta e seis) por
cento de associados do sexo feminino para uma meta estabelecida de 34%(trinta e quatro) por cento. No
desenvolvimento de lideranças a meta foi cumprida com a realização de dois seminários de formação realizados em
Campos e Aracruz, bem como, treinamento para os dirigentes de clubes através da Escola de Dirigentes durante o I RGD
do Distrito. O Coordenador de GLT tem estimulado, com resultados positivos, os associados de clubes a realizarem
treinamento de desenvolvimento pessoal no site de LI. O curso para Certificação de Leões Orientadores e para a
implantação do CEP nos clubes está programado para 24/03/2018 em Cachoeiro do Itapemirim. Mais de 75%(setenta e
cinco) por cento dos clubes aderiram as campanhas de Visão e Diabetes para uma meta de 50%(cinquenta por cento).
Quanto ao Serviço de Apoio aos Jovens já está em formação o Clube de LEO no LC São Mateus Centro e no LC Colatina.
Para o Programa de Jovens Líderes temos o envolvimento de 34(trinta e quatro) jovens no LC Cachoeiro Frade e Freira e
mais 4(quatro) no LC de Porciúncula. A maioria absoluta dos clubes realizaram campanhas de alívio a fome,
especialmente no final do ano de 2017. Quanto a recuperação de nascentes ainda não foi informado por nenhum clube
do distrito, porém temos a informação do plantio de 2260(dois mil duzentos e sessenta) arvores. O DG Zoé explica a
diferença em plantar arvores e fazer a recuperação completa de uma nascente. No programa Lions Quest está mantido
o trabalho nos três clubes de Cachoeiro de Itapemirim e está sendo reestruturado o do LC Porciúncula. Para o concurso
do Cartaz sobre a Paz apenas 22(vinte e dois) clubes adquiriram os Kits e 17(dezessete) apresentaram os trabalhos,
portando a meta de 50%(cinquenta) por cento não será cumprida. Foi realizado os jogos da Special Olympics em
Itaperuna e está sendo organizado em Nova Friburgo. A maioria dos clubes aderiu ao programa de divulgação das
atividades realizadas nas mais diferentes mídias. Quarenta e um (41) dos quarenta e sete (47) clubes informaram pelo
menos uma vez as suas atividades realizadas mensalmente. Até o momento foram concedidos 06(seis) títulos de
Companheiro Melvin Jones para uma meta de 15(quinze). Já foi realizado em Vitória o treinamento de 13(treze)
associados para a elaboração de projetos para o LCIF. Foi aprovado pelo LCIF o subsidio de US47,821,00(quarenta e sete
mil oitocentos e vinte e um) dólares para a montagem da Unidade Móvel Oftalmológica. A contrapartida de 25%(vinte e
cinco) por cento do Distrito está sendo equalizada com a busca de parceiros. Ato continuo o DG CL Zoé deu posse a dois
novos associados do Lions Clube de Porciúncula, o CL Valdir Domingos e a CaL Sirlene. O Mestre de Cerimonias convida
o Secretário do Distrito para apresentar o relatório da secretaria relativo ao primeiro semestre do AL 2017/2018. O CL
Edimar Giacomin, secretário do Distrito, informa o movimento dos sócios no semestre, porém, atualizado até
31/01/2018 e enviado ao Lions Internacional pelos clubes do Distrito. No semestre o Distrito perdeu 109(cento e nove)
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associados, porém contou com a entrada de 84(oitenta e quatro) novos associados, resultando numa perda liquida de
25(vinte e cinco) associados não considerando a entrada dos dois novos clubes. Dos 49(quarenta e nove) clubes do
Distrito, temos 10(dez) com movimento de sócios positivo, 26(vinte e seis) negativos e 13(treze) estáveis. Do total
temos 40(quarenta) clubes com o informe do movimento de sócios em dia, 4(quatro) com informe em atraso de um
mês, 3(três) com informe em atraso de dois meses e 2(dois) com informe em atraso de 3 meses. O clube que está
estável, porém, com o informe em atraso, pode gerar uma estatística “irreal” por não termos certeza da sua atual
situação. Do total de 1446(hum mil quatrocentos e quarenta e seis) associados temos 523(quinhentos e vinte e três)
Companheiras, correspondendo 36,17%(trinta e seis virgula dezessete por cento) e, 923(novecentos e vinte e três)
Companheiros, correspondendo 66,83%(sessenta e seis virgula oitenta e três por cento) do total. Na unidade familiar
temos 356(trezentos e cinquenta e seis) associados sendo 189(cento e oitenta e nove) como titular e 167(cento e
sessenta e sete) como membros. O CL Secretário apresentou, na mesma planilha, a relação dos clubes que informaram
suas atividades ao Lions Internacional. Quarenta e três (43) clubes informaram a realização de atividades para o Lions
Internacional, pelo menos um mês no semestre. Temos 06(seis) clubes que não informaram nenhuma atividade. O CL
secretário agradece a atenção de todos e informa que enviou por e-mail esse relatório para os Presidentes de Clubes,
Presidentes de Região, Presidentes de Divisão e Secretários. Ato continuo o Mestre de Cerimonias convida a CaL Daniela
para fazer o sorteio de um ventilador. O PCC CL Darly devolve o colar agradecendo pela oportunidade em atuar como
Mestre de Cerimonias. O DG CL Zoé agradece a todos pela participação na primeira plenária do III RGD e em especial ao
PDG Paulo Rogério pela brilhante contribuição ao evento sendo orador principal. Convida a todos para participar da
noite de companheirismo as 20:00 horas no salão de festas do próprio hotel, bem como, para retornar amanhã as 8:30
horas para o início da segunda plenária do III RGD. Antes, porém, a Cal Daniela informa que a noite de companheirismo
será por adesão ao custo de R$60,00(sessenta reais) por pessoa e será a fantasia com grito de carnaval. O DG CL Zoé
convida a CaL Andrey para conduzir a Oração Pelo Brasil e em seguida convida o PDG CL Paulo para guarnecer o
Pavilhão Nacional e a todos saudá-lo com uma calorosa salva de palmas. Declara encerrada a primeira plenária do III
RGD do Distrito. Aos 04(quatro) dias do mês de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), às 08h30 (oito horas e trinta
minutos), no auditório do Hotel Gentil, localizado no Distrito de Raposo, município de Itaperuna/RJ, foi realizada a
segunda plenária da 3ª Reunião do Gabinete do Distrito LC-11 – III RGD, do ano leonístico 2017/2018. A mesa Diretora,
para a segunda plenária, foi composta pelo PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos que convidou o Governador do
Distrito CL Zoé Antônio Donati; o Secretário do Distrito CL Edimar Giacomin; o Orador Oficial do Evento a PDG CL Paulo
Rogério Souza – do LC-5; o PCC CL Ivan Lindemberg; o CL Edson Francis da Silva Souza, 1º Vice-Governador do Distrito
LC-11; o CL Hélio José Sussai, 2º Vice-Governador do Distrito LC-11; o PDG CL Luis Carlos Pessanha da Encarnação, 2º
Vice-Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo; o IPDG CL José Rodrigues dos Santos; a Presidente
do Lions Clube Porciúncula CaL Daniela Santelmo de Barros. Em seguida solicitou aos demais PDGs, Assessores e os
Presidentes de Região e de Divisão presentes para sentarem nas primeiras filas de cadeiras facilitando, dessa forma, a
contagem dos votos nas votações. A seguir, declarando estar composta a mesa, passou a direção dos trabalhos ao DG CL
Zoé Antônio Donati que invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre os povos, declarou aberta a segunda
plenária da 3ª Reunião do Gabinete Distrital AL 2017/2018. Em seguida convidou a CaL Tabata para fazer a prece de
Invocação a Deus. Prosseguindo, convidou a CaL Rosicler para guarnecer o Pavilhão Nacional, a CaL Eliane Prates para
guarnecer o Pavilhão do Estado do Rio de Janeiro, a CaL Denice Sussai para guarnecer o Pavilhão do Estado do Espírito
Santo, a CaL Paulinha para guarnecer o Pavilhão do Estado de São Paulo, o CaL Vanessa para guarnecer o Pavilhão do
Município de Itaperuna, a PDG Zuraide para guarnecer o Pavilhão do Município de Porciúncula e a CaL Leilian para
guarnecer o Pavilhão do Lions Internacional e a todos para entoarem a primeira estrofe e o estribilho do Hino à
Bandeira. O DG CL Zoé agradece a todos pela presença e participação na festiva de companheirismo pois foi muito
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animada e divertida com a presença da maioria dos participantes da III RGD. Ato continuo anuncia que temos 177(cento
e setenta e sete) inscrições realizadas para o evento, o que é uma importante presença considerando a época do ano.
Agradece o LC de Porciúncula pela competente e brilhante organização. Em seguida convida o PCC CL Darly para atuar
como Mestre de Cerimonias que agradece e promete se esforçar para desempenhar o papel a contento. O Mestre de
Cerimonias solicita aos palestrantes da manhã rapidez em sua fala para não estourar o horário de encerramento e
convida o CL Lidiel, Tesoureiro do Distrito, para apresentar o relatório da tesouraria. O CL Lidiel faz a apresentação do
relatório informando ter um saldo nas contas em 31 de dezembro de 2017 de R$78.477,11(setenta e oito mil
quatrocentos e setenta e sete reais e onze centavos) oriundos das conta convenção de R$45.419,79(quarenta e cinco
mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), conta Projeto veículo Oftalmológico de
R$12.592,81(doze mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos), conta movimento de
R$21.354,34(vinte e um mil trezentos e cinquenta e quatro centavos e trinta e quatro centavos) e no caixa em espécie
R$472,54(quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e conta Vila Lions de 11.230,24(onze mil
duzentos e trinta reais e vinte e quatro centavos). Informa que teve, no período, despesas de R$59.057,17(cinquenta e
nove mil cinquenta e sete reais e dezessete centavos) decorrentes de despesas bancárias (R$ 4330,0), manutenção da
sede (R$16.546,55), repasse a convenção ( 25.000,00) compra de impressora (R$940,55), despesas II RGD(R$2.260,13),
despesas do Governador (R$3.426,60), Distrito Múltiplo LC (R$4.493,00), Pins da Governadoria (R$1.835,00), serviços
contábeis (R$2.620,00) e INSS em atraso (R$1.502,34). Informa que tem R$17.131,34(dezessete mil cento e trinta e um
reais e trinta e quatro centavos) compromissados para férias e encargos de funcionário(R$4.747,11), Convenção
Distrital(R$7.835,34), cota de Leos e Castores(R$2.429,82) e fundo de reserva(R$2.119,07) ficando, portanto, o valor
disponível de R$4.223,30(quatro mil duzentos e vinte e três reais e trinta centavos). Temos um valor disponível de
R$28.613,72(vinte e oito mil seiscentos e treze reais e setenta e dois centavos). O DG CL Zoé coloca em discussão os
relatórios da secretaria e da tesouraria e o orçamento do 2º semestre e em seguida em votação no que foram
aprovados por unanimidade. Em seguida o Mestre de Cerimonias convidou o CL Thiago, coordenador de GLT para fazer
uso da palavra, porém o mesmo não se encontrava presente no momento. Em seguida o Mestre de Cerimonias
convidou o CL José Carlos do Lions Clube Cardoso Moreira para fazer uso da palavra. O CL José Carlos muito emocionado
fala da morte do CL José Santos, carinhosamente chamado de Zé Gordo. Agradece a todos pelo apoio e carinho no
momento difícil que o clube passou. Em seguida o Mestre de Cerimonias convidou o IPDG, CL Rodrigues, coordenador
de GST do Distrito para o uso da palavra. O IPDG CL Rodrigues solicita apoio irrestrito dos clubes para que possa fazer o
relatório dos serviços prestados e encaminhar para o Distrito Múltiplo LC. Para isso é necessário que todos informem os
serviços prestados de forma correta. Solicita que os relatórios sejam enviados para o seu e-mail. Dando continuidade o
Mestre de Cerimonias convida a Comissão de Moções para apresentar o seu relatório relativo as quatro moções
apresentadas. A comissão é composta pelo PDG CL Pessanha(Presidente); Cal Aparecida(Secretária); PDG CL
Gumercindo (Relator) e os PDGs CL José Adalberto, CL Robertão e PDG CL Jovelino como Membros. O CL Gumercindo
faz a leitura do relatório da ATA como segue: “Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, tendo por
local as dependências do Hotel Gentil – Raposo- distrito de Itaperuna/RJ, reuniu-se a Comissão de Moções, durante a
terceira Reunião do Gabinete Distrital do AL – 2017/2018, sob a presidência do CL PDG Luis Carlos Pessanha da
Encarnação, do Lions Clube de Nova do Friburgo Conselheiro Paulino tendo como membros o CL PDG Francisco Roberto
de Carvalho Moreira, do LIONS Clube Campos Planície - RJ, o PDG CL José Adalberto Rebello de Oliveira, associado do
Lions Clube Aracruz – ES, PDG CL Jovelino Venturim Filho – Lions Clube Nova Venécia – ES, PDG CL Gumercindo Moura –
LC Macaé – RJ e Cal Aparecida Ângela da Matta Gaspar, do Lions Clube de Porciúncula - RJ. Dentre os membros já
citados, ficou assim constituído: Secretária Aparecida Ângela da Matta Gaspar e PDG CL Gumercindo Moura como
Relator. A reunião teve início às quinze horas e dez minutos, o Presidente fez a leitura das quatros moções
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apresentadas: Moção Nº 01 oriunda do Lions Clube Nova Friburgo Conselheiro Paulino, propondo a candidatura do CL
PDG Luis Carlos Pessanha da Encarnação, atual segundo VCC ao cargo de primeiro VCC do DMLC AL–2018/2019, onde a
referida Moção apresentada veio acompanhada dos documentos necessários: Ementa, Edital de Convocação, Ata da
Diretoria, Ata da assembleia Geral, Listas de Presenças e o Currículo Vitae do Candidato. Moção Nº 02 oriunda do LC
Itaperuna Centenário – RJ, propondo CL Edson Francis da Silva Souza, atual primeiro Vice-Governador do Distrito LC11
ao cargo de Governador AL 2018/2019, onde a referida Moção apresentada veio acompanhada dos documentos
necessários: Ementa, Edital de Convocação, Ata da Diretoria, Ata da assembleia Geral, Listas de Presenças e o Currículo
Vitae do Candidato. Moção Nº 03 oriunda do LC Lions clube de Pinheiro – ES, propondo o CL Hélio José Sussai, atual
segundo Vice-Governador do Distrito LC 11 ao cargo de primeiro Vice-Governador do Distrito LC 11 do AL 2018/2019,
onde a referida Moção apresentada veio acompanhada dos documentos necessários: Ementa, Edital de Convocação,
Ata da Diretoria, Ata da assembleia Geral, Listas de Presenças e o Currículo Vitae do Candidato. Moção Nº 04
apresentada pelo LC Araruama – RJ propondo a candidatura do CL Jorge de Jesus Bandeira Calixto a segundo ViceGovernador do Distrito LC11 do AL 2018/2019, onde a referida Moção apresentada veio acompanhada dos documentos
necessários: Ementa, Edital de Convocação, Ata da Diretoria, Ata da assembleia Geral, Listas de Presenças e o Currículo
Vitae do Candidato. Após minuciosa análise da documentação apresentada e discussão pertinente, os membros da
comissão recomendam a aprovação das quatro Moções apresentadas e o seu encaminhamento a XIX Convenção
Distrital em Aracruz – ES. Nada mais havendo a tratar, exatamente às 16 horas, encerrou-se a reunião que vai assinada
pelos Membros da Comissão. Raposo- Itaperuna(RJ), 03 de fevereiro de 2018. PDG CL Luis Carlos Pessanha da
Encarnação - Presidente, CaL Aparecida Ângela da Matta Gaspar- Secretária, PDG CL Gumercindo Moura-Relator, PDG
CL Francisco Roberto de Carvalho Moreira – Membro, PDG CL José Adalberto Rebello de Oliveira-Membro e PDG CL
Jovelino Venturim Filho - Membro”. O DG CL Zoé coloca em discussão o relatório apresentado pela comissão de
moções, em seguida em votação o qual foi aprovado por unanimidade. O PDG CL Pessanha agradece aos membros da
comissão o trabalho desenvolvido e a todos pela aprovação do relatório. Faz a leitura de uma recomendação adaptada
por ele de um texto original do Presidente da LCIF, cujo tema principal é a orientação aos Companheiros(as) para fazer
doação ao LCIF e orientar o seu uso, ou seja, indicar onde quer que seja aplicado. Recomenda que os brindes nos clubes
sejam substituídos por doações a LCIF. Fala do compromisso do distrito em fazer 15(quinze) novos Companheiros
Melvin Jones e que tem expectativa em alcançar a meta. O PDG CL Pessanha apresenta também o relatório do Desafio
do Centenário com as 5(cinco) áreas recomendadas para o pacto (Engajamento Jovens, Alivio a Fome, Meio Ambiente,
Dádiva da Visão e Diabetes). Informa que o valor total das doações foi de R$122.515,00(cento e vinte e dois mil
quinhentos e quinze reais). Diz que em sua opinião não mais que 10%(dez por cento) do que de fato é feito é informado.
O DG CL Zoé informa que o relatório foi feito no fim de 2017 e orienta os clubes que ainda não informaram as atividades
para o Lions Internacional que podem fazer a qualquer momento. O PCC CL Darly reforça que não basta informar para a
sede as atividades dos clubes, mas, sim enviar para LI. Em seguida o Mestre de Cerimonias convidou o orador oficial,
PDG CL Paulo, para fazer o uso da palavra. O PDG CL Paulo agradece o carinho, a atenção que ele e a CaL Paulinha
receberam do Distrito LC-11 e que se sentem em casa aqui. Solicita que o IPDG CL Rodrigues coloque na caixinha a sua
contribuição. O IPDG CL Rodrigues faz a doação de R$3.170,00(três mil e cento e setenta reais) para adquirir a comenda
de Companheiro Melvin Jones em seu nome. Em seguida o DG CL Zoé faz a entrega do Certificado de Apreciação ao PDG
CL Paulo Rogério. O Mestre de Cerimonias solicita as CCaLL Rosicler e Odalva para realizar o sorteio de brindes. O
Mestre de Cerimonias convida o CL LEO Otávio, filho da CaL Glaucineide para vir a frente e solicita a todos para
cantarem os parabéns em decorrência do seu aniversário. Em seguida o PDG CL Pessanha entrega ao 2º tesoureiro, CL
Alcides, o valor de R$3.410,00(três mil quatrocentos e dez reais) que foram depositados na caixinha. Dando
continuidade o Mestre de Cerimonias convida o Diretor Geral da XIX Convenção, CL Rogério Testa, para fazer uso da
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palavra. O CL Rogério faz um convite a todos para que participem da Convenção em Aracruz pois o LC de Aracruz está
trabalhando com afinco para preparar uma bela festa com muito companheirismo. O CL Rogério convida o CL Paulo
para falar rapidamente como fazer as reservas de hospedagem e credenciamento diretamente no site do Distrito. O Cl
Paulo orienta que é necessário fazer uma reserva para a hospedagem e uma inscrição para o credenciamento de forma
separada. Orienta também que o casal sendo ele CL e ela CaL é necessário fazer uma inscrição de credenciamento para
cada um. O CL Rogério orienta que é necessário dizer que é do Lions Clube ao fazer a reserva de hospedagem pois assim
pagará o valor negociado pela comissão da convenção. Orienta também que quanto antes fizer a reserva conseguirá o
benefício dos parcelamentos negociados. Na sequencia o Mestre de Cerimonias convida o CL Cledilson do Lions Clube
Rio das Ostras Centenário para entregar placas em homenagem aos Companheiros Hélio Sussai e a CaL Denice, CL Edson
Francis e CaL Vanessa e ao DG CL Zoé e CaL Rosicler. Seguindo o Mestre de Cerimonias convida o Primeiro ViceGovernador do Distrito o CL Edson Francis para fazer o uso da palavra. O CL Edson parabeniza o DG CL Zoé pela
organização do evento e pelo belo trabalho que vem desenvolvendo a frente do Distrito. Parabeniza também o Lions
Clube de Porciúncula pela brilhante organização do evento. Convoca todos os companheiros(as) do Distrito para
prestigiarem a XIX Convenção que será realizada no SESC Praia Formosa em Aracruz. Dando continuidade o Mestre de
Cerimonias convida o Segundo Vice-Presidente do Distrito, CL Hélio Sussai, para fazer uso da palavra. O CL Sussai
cumprimenta e parabeniza o DG CL Zoé pelo grandioso trabalho que desenvolve no Distrito e diz que o momento está
chegando e que está se preparando para isso. Convida todos para estarem presentes na entrega da Carta Constitutiva
ao Lions Clube de Montanha Amizade Solidária que acontecerá no dia 03/03/2018. Solicita a doação de uma bandeira
do Estado do Rio de Janeiro o qual foi atendido pelo PCC CL Ivan Lindemberg. Seguindo o Mestre de cerimonias convida
os Presidentes de Região e Divisão para fazer o uso da palavra. Por ordem chama os da Região A. Faz uso da palavra a
CaL Denice em nome do CL Gildásio, Presidente da Divisão A-2. Diz que já visitou todos os clubes de sua divisão, assim
como, realizou o Comitê Consultivo e participou do Seminário da Região. Diz que a principal atividade desenvolvida foi a
fundação do Lions Clube Montanha Amizade Solidária e a organização para a fundação do clube de LEO pelo Lions Clube
São Mateus Centro. Seguindo o Mestre de Cerimonias convida o CL Thiago, coordenador de GLT do Distrito para o uso
da palavra. O Cl Thiago agradece a presença dos companheiros(as) que participaram no sábado pela manhã do curso de
formação e solicita ao DG CL Zoé que esse curso entre no calendário das RGDs. Seguindo o Mestre de cerimonias
convida os da Região B. Faz uso da palavra o CL Rogério Testa, Presidente da Divisão B-1. Justifica a ausência do CL
Gregório, Presidente da Região B, que já havia se ausentado do evento. Relata que todas as atividades dos clubes da
divisão foram desenvolvidas a contento. Em seguida passa a palavra para o CL Eduardo Goulart do LC de Guarapari e
Presidente da Divisão B-2. Relata que todas as atividades também foram realizadas a contento e que todas as taxas e
cotas foram pagas. Continuando o Mestre de Cerimonias convida os Presidentes de Divisão e Região C. Estava presente
somente o CL Lourival do Lions clube de Guaçuí e presidente da Divisão C-1. Diz que tudo está em ordem e que o LC
Guaçuí está trabalhando para reabrir o Clube da cidade de Iúna/ES. Continuando o Mestre de Cerimonias convida os da
Região D. Todos ausentes. Continuando o Mestre de Cerimonias convida os da Região E. Na sequencia o CL Edson,
Presidente da Região E faz o uso da palavra. Reclama que foi fundado o Lions Clube Rio das Ostras Centenário, da sua
região, e se quer fora consultado. Diz que o único clube que não está em dia com as taxas é o LC Búzios. Seguindo o CL
Jan Mac, presidente da Divisão E-1 faz uso da palavra e diz que com exceção do LC Rio das Ostras todos os demais da
Divisão estão fazendo atividades e com as taxas em dia. Dando continuidade o Mestre de Cerimonias convida os
Presidentes das Divisões e da Região F. O CL Roberto Melo do LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino, Presidente da
Divisão F-2 justifica a ausência do CL Joubert, Presidente da Região F, por problemas de saúde na família. Diz que em sua
divisão tudo fora realizado conforme o planejado e que os clubes estão em dia com as obrigações. Seguindo a
Presidente da Divisão F-1, CaL Eliana Prates, diz que está restabelecida dos problemas de saúde, porém, não pode falar
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por muito tempo. Relata que os clubes de sua divisão também realizaram as atividades planejadas e estão com as
obrigações em dia. Seguindo o Mestre de cerimonias convida a CaL Daniela para fazer uso da palavra. A CaL agradece a
presença de todos, diz que tudo foi feito com muito carinho e amor e faz um agradecimento especial ao seu clube pela
dedicação e empenho na organização do evento. Na sequência o PCC CL Darly agradece a oportunidade por ter atuado
como Mestre de Cerimonias e se desculpa pelas falhas ocorridas e devolve o colar. O DG CL Zoé agradece ao PCC CL
Darly pela brilhante atuação como Mestre de Cerimonias e aproveita para agradecer também a CaL Odalva pela ajuda
dada durante os trabalhos. Na sequência anuncia que o próximo evento é a XIX Convenção que será realizada no SESC
Praia Formosa em Aracruz e faz um agradecimento especial ao Lions Clube de Aracruz pela participação no evento e
convida todos os membros do Lions Clube de Porciúncula para se colocarem em frente a mesa principal. Nesse
momento o DG CL Zoé agradece a cada um membro do Clube pela sua dedicação, zelo e amor pela organização do
evento. Seguindo convida a CaL Anaciete para fazer a Oração Pelo Brasil. Depois convida a todos para cantarmos juntos
o Hino Ser Leão acompanhado pela mídia. Em seguida convida o PCC CL Ivan Lindemberg para guarnecer o Pavilhão
Nacional e a todos para saudá-lo com uma calorosa salva de palmas. Declara encerrada a segunda plenária e a III RGD
em Raposo-RJ. Nada mais havendo a tratar, eu EDIMAR GIACOMIN, Secretário do Distrito LC-11, lavrei a presente Ata
que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Governador do Distrito LC-11, DG CL Zoé Antonio Donati.

CL EDIMAR GIACOMIN

DG CL ZOÉ ANTONIO DONATI

Secretário AL 2017/2018

Governador AL 2017/2018
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