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ATA DA REUNIÃO DA XIII CONVENÇÃO DISTRITAL DO DISTRITO LC-11 

 
Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, no SESC de 
Guarapari, foi realizada a XIII Convenção Distrital do Distrito LC-11. Às dez 
horas foi dado início às inscrições. Às dezenove horas foi realizado o 
hasteamento das Bandeiras. Às vinte horas o PDG CL Luiz Carlos Nunes deu 
início à sessão solene de instalação da Convenção procedendo a composição 
da mesa diretora, convidando o DG CL José Eduardo Côgo, o ID CL Edisson 
Karnopp, o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos, o PDG CL Josias 
Marques de Azevedo, o CC do DMLC CL Fábio de Oliveira Filho, o PCC CL 
Pedro Aurélio de Mattos Gonçalves, o PCC CL Ivan Lindemberg, a IPDG CaL 
Zuraide de Figueiredo Guedes, o 1VDG CL Francisco Roberto de Carvalho 
Moreira, o 2VDG CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho e o Presidente 
do clube anfitrião, o LC Guarapari, CL Celso Luiz Rosa. Convidou também 
para tomarem assento nas cadeiras posteriores o Secretário do DMLC PDG 
CL Wilson Roberto Pinto Rodrigues, o PDG CL José Adalberto Rebello de 
Oliveira, o PDG CL Luiz Carlos Nunes, o PDG CL Gustavo Sebastião Lessa 
Ráfare, o PDG CL Luiz Carlos Pessanha da Encarnação, o PDG CL Wilson 
Tótola, o PDG CL Jair Pinheiro Torres, o PDG CL José Brasileiro Dourado, o 
PDG CL João Luiz Aguilera Campos, o Secretário do Distrito CL Marco 
Antônio Fontana, o PDG do DLC-12 CL Josué Silva Abreu e o PDG do DLC-4 
CL Rubens Ribeiro da Silva. Composta a mesa foi passado ao DG CL José 
Eduardo Côgo o comando dos trabalhos. Este agradeceu e iniciou os 
trabalhos invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre as 
pessoas, declarando instalada a XIII Convenção Distrital do DLC-11. 
Convidou a CaL Odalva Fonseca de Vasconcellos do LC Guarapari para fazer 
a invocação a Deus. A seguir nomeou o PDG CL Luiz Carlos Nunes para 
atuar como Mestre de Cerimônia e o convidou para receber o colar. Este 
agradeceu ao DG CL Eduardo Côgo a honra de ser designado Mestre de 
Cerimônia desta noite e iniciou seus trabalhos convidando a CaL Ângela Gripe 
para proceder a cerimônia cívica das Bandeiras. Esta cumprimentou a todos e 
deu início à cerimônia com a entrada da Bandeira do Lions conduzida pela 
CaL Soraya Brunhara Canuto de Andrade do LC Cachoeiro de Itapemirim 
Frade e Freira, da Bandeira da Cidade de Guarapari, que é a Cidade anfitriã, 
conduzida pela CaL Dinorah Maioli do LC Guarapari, da Bandeira do Estado 
do Espírito Santo conduzida pela DM Marissol Spalenza do LC Colatina 
Centro, da Bandeira do Estado do Rio de Janeiro conduzida pela CaL Telma 
de Freitas Ráfare do LC Niterói Fonseca, da Bandeira do Estado do Rio 
Grande do Sul, que é o Estado do orador oficial ID CL Edisson Karnopp,  
conduzida pela CaL Vera Celsa do LC Guarapari, da Bandeira do Estado de 
São Paulo, que é do Estado do CC CL Fábio de Oliveira Filho, conduzida pela 
CaL Selma Moreira do LC Campos Planície e da Bandeira Nacional conduzida 
pela IPDG CaL Zuraide de Figueiredo Guedes do LC Porciúncula. Convidou a 
todos para cantarmos com muito amor no coração e sentimento de patriotismo 
o Hino Nacional Brasileiro. Agradeceu ao Instituto Educacional Jesus Menino 
de Muquiçaba – Guarapari, pela presença de Vinícius, auxiliar do maestro e 
dos alunos Estevão e José Antônio. Solicitou aos convencionais os aplausos 
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para os jovens que estavam naquele momento nos apoiando. Agradeceu a 
todos e especialmente as CCaLL que abrilhantaram a cerimônia. Devolveu a 
palavra ao Mestre de Cerimônia que parabenizou a CaL Ângela Gripe pelo 
seu desempenho na solenidade do desfile das Bandeiras. Convidou o PDG 
CL Antônio Moreira para tomar assento em cadeira posterior à mesa principal. 
Dando continuidade convidou o Diretor Geral da Convenção PCC CL Darly 
Anacleto de Vasconcelos para sua saudação aos convencionais. Este 
cumprimentou a todos, fez uma saudação especial ao DG CL Eduardo Côgo e 
ao ID CL Edisson Karnopp e cumprindo as normas estatutárias declarou 
instalada a XIII Convenção do DLC-11. Disse que Ele e a CaL Odalva, com o 
apoio de seu clube o LC Guarapari comandado pelo Presidente CL Celso 
Rosa, fizeram de tudo para que esta Convenção acontecesse da melhor 
forma possível. Ressaltou que em função de ordem financeira não foi possível 
fazer uma Convenção à altura do que os convencionais mereciam. Pediu 
desculpas pelas falhas, afirmou que estavam muito felizes com a presença de 
todos. Agradeceu a família leonística presente ao evento e ao DG CL Eduardo 
Côgo pela honraria de ter sido o Diretor Geral desta XIII Convenção Distrital. 
Desejou a todos uma excelente estadia na cidade saúde de Guarapari. 
Retomando a palavra o Mestre de Cerimônia convidou o CL Theócrito Valle 
Santiago do LC Guarapari para a apresentação de um dos Patronos da XIII 
Convenção o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos. Este cumprimentou a 
todos e falou que ele e os associados do LC Guarapari não seguem as 
normas de Robert em se tratando de homenagens, sendo que o lema deles é 
não mudar a lei, mas dar-lhe pleno conhecimento. Apresentou o Patrono PCC 
CL Darly como uma pessoa de origem humilde, que constituiu com sua 
esposa a CaL Odalva uma linda família completada pelas filhas Kátia e 
Marister. Na vida profissional como um exemplar funcionário do Banestes que 
chegou ao topo da carreira. No leonismo, como um líder carismático, dinâmico 
e uma fonte de sabedoria, onde dentre outros, exerceu o cargo de Presidente 
do LC Guarapari, de Governador do DLC-11 e de Presidente do DMLC. O 
Mestre de Cerimônia convidou sua filha Kátia para prestar uma singela 
homenagem. Esta cumprimentou a todos e disse que como representante da 
família agradecia a honraria dirigida a seu pai, o que para eles significava uma 
demonstração de valor de seu pai e também de sua mãe na luta pela 
construção de uma sociedade mais justa e alegre. Agradeceu a Deus e 
parabenizou os homenageados. O Mestre de Cerimônia convidou o patrono 
PCC CL Darly Vasconcelos para fazer uso da palavra. Este cumprimentou a 
todos, fez uma saudação especial ao DG CL Eduardo Côgo, ao ID CL Edisson 
Karnopp, ao CC CL Fábio de Oliveira Filho e agradeceu ao Governador e a 
sua diretoria por ser um dos patronos da XIII Convenção e principalmente a 
Deus por lhe ter proporcionado em vida esta grande honraria. Disse que se foi 
por mérito isto muito o engrandecia e o envaidecia, mas o mérito é também 
principalmente de uma grande mulher que sempre andou lado a lado com ele 
nesses últimos 50 anos de vida. Chamou a sua esposa CaL Odalva para ficar 
a seu lado, para que com muito amor pudessem receber os louros de um 
trabalho que realizaram juntos, com muito carinho, nestes 14 anos de 
leonismo. Falou também que suas filhas, netos e genros sempre estiveram ao 
lado deles os ajudando em todas as atividades e campanhas. Agradeceu aos 
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CCLL, CCaLL, Domadoras e filhotes do LC Guarapari e do Distrito LC-11 o 
respeito, o apoio e o carinho a eles dispensados, os fortaleceram muito para 
que pudessem melhor servir ao seu clube, ao Distrito e principalmente a 
Associação Internacional de Lions Clubes. Finalizou com um pensamento 
para reflexão: “A vida é uma folha em branco. As ações são como uma 
caneta. Portanto cabe a cada um de nós compor a sua própria poesia”. 
Agradeceu a todos por tamanha honraria com um abraço fraterno. O Mestre 
de Cerimônia parabenizou ao casal PCC CL Darly e CaL Odalva. Continuando 
convidou o CL Laudir Poltronieri Rosa do LC Serra para a apresentação do 
outro Patrono da XIII Convenção o PDG CL Josias Marques de Azevedo. Este 
cumprimentou a todos e em especial ao DG CL Eduardo Côgo e ao ID CL 
Edisson Karnopp. Agradeceu a Deus por permitir que aos 80 anos de idade 
pudesse estar ali recebendo todo esse carinho e esse amor que a ele são 
dedicados nesses anos de leonismo. Agradeceu os votos de congratulações 
recebidos por seu aniversário. Disse que não poderia ter sido distinguido com 
honraria maior do que ter sido convidado para fazer a apresentação de um 
dos maiores Leões que o DLC-11 já teve em todos os tempos. Congratulou-se 
com o DG CL Eduardo por ter feito a escolha certa e homenageado, ainda em 
vida, aqueles que merecem por seus grandes feitos e suas realizações. Falou 
que deveria fazer a apresentação do currículo do PDG CL Josias, mas 
preferiu não ler e prometeu publicá-lo na íntegra no “pérolas”, para que todos 
conheçam a luta, a bravura e o sacrifício com que ele conseguiu vencer na 
vida e estar ali recebendo esta justa homenagem. Apresentou o PDG CL 
Josias como uma pessoa de família humilde, que lutou muito em sua vida 
profissional, escolar e no Lions para chegar ao homem, ao pai de família e ao 
Leão que é. Constituiu com sua esposa a CaL Leila uma bela família tendo os 
filhos Magalhães Josias, Marlay e Leidimayre. Falou de sua brilhante carreira 
leonística, que começou em 10/10/1978 no LC Serra, onde exerceu todas as 
funções no clube e se estendeu no Distrito onde exerceu funções de 
assessor, Presidente de Região e de Divisão, Tesoureiro e Governador. Seu 
filho Magalhães Josias, em nome da família, prestou-lhe homenagem 
expressando o sentimento de gratidão e admiração por tudo que aprenderam 
através de seus ensinamentos. Definiu seu pai como um homem de fé, 
sensível, generoso, alegre e brincalhão, mas também às vezes silencioso e 
pensativo. Disse que através desta mensagem expressavam seu sentimento 
de gratidão e agradecimento ao pai, esposo, sogro e avô, pelo seu amor, 
carinho, amizade e respeito. Finalizou agradecendo por o terem tido como pai 
e pediu a Deus que o guarde e o proteja sempre, pois ele é muito especial 
para suas vidas. O CL Laudir agradecendo a todos disse que estava muito 
satisfeito e feliz por conhecermos um pouco mais da vida do PDG CL Josias, 
um abnegado Leão e grande companheiro. O Mestre de Cerimônia convidou o 
patrono PDG CL Josias Marques de Azevedo para fazer uso da palavra. Este 
fez uma saudação especial aos componentes da mesa, cumprimentou os 
convencionais e agradeceu a presença e a gratidão de todos. Disse que no 
momento em que o DG CL Eduardo Côgo, o distinguiu juntamente com o PCC 
CL Darly para esta homenagem, ele deve ter olhado suas virtudes e relegado 
suas falhas, face a amizade profunda. Pediu permissão ao PCC CL Darly para 
retribuir a homenagem considerando todos os CCLL e CCaLL patronos desta 
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Convenção, porque eles, os patronos, só foram alguma coisa devido a 
participação direta e efetiva de todos os abnegados do Distrito. Disse que 
sempre procurou fazer aquilo que prometeu no dia 10/10/1978 quando lhe 
perguntaram se ele desejava entrar no movimento leonístico e ele disse sim, 
ou seja, ser fiel ao seu clube, ao movimento e fazer aquilo que estiver dentro 
de suas possibilidades. Agradeceu a Deus pela grande família que Ele lhe deu 
com três filhos, um genro, uma nora e um neto e também sua irmã a CaL 
Luzia, o CL Walter e a sobrinha Lidiane que igualmente fazem parte de sua 
família. A estendeu à família leonística e rogou a Deus que derrame milhões 
de bênçãos e graças a todos os nossos CCLL, CCaLL e suas famílias. Pediu 
o esforço de todos nestes 02 meses que restam da administração do DG CL 
Eduardo Côgo no sentido de atingirmos a sua meta de aumento do quadro 
social, dizendo que todos são responsáveis. Citou uma passagem bíblica de 
São Tomé e conclamou a todos para fazermos do movimento a nossa 
verdadeira família leonística. Desejou que todos, num futuro bem próximo, 
possam ser homenageados, assim como ele e o PCC CL Darly estavam 
sendo. Finalizou agradecendo ao Senhor e pedindo vida longa para todos, 
para continuarmos assistindo as vitórias e sabendo combater as derrotas. A 
palavra retornou ao Mestre de Cerimônia que convidou o DG CL Eduardo 
Côgo para prestar a homenagem aos patronos da XIII Convenção. Este 
solicitou ao 1VDG CL Francisco Roberto que assumisse os trabalhos e 
convidou os patronos e seus familiares para serem homenageados. Disse que 
pensou em dezenas de CCLL que poderiam ser patronos, mas para a escolha 
estabeleceu critérios, primeiro: ser um Leão vivo, segundo: Leão que tenha 
contribuído ultimamente para o crescimento do leonismo e terceiro: apelou 
para o lado pessoal. Neste aspecto atribuiu aos escolhidos a sua candidatura 
a Governador e contou como eles o convenceram. Falou que no momento de 
distinguir pelos critérios de competência, de amizade e de responsabilidade 
dentro de sua Governadoria, não conseguiu avaliar qual dos dois era mais 
merecedor. Disse que para coroar e registrar a homenagem a estas duas 
belíssimas famílias mandou preparar uma placa para ser guardada em seus 
lares como lembrança desse momento, porque as palavras são esquecidas 
com o tempo. Falou que a placa era uma simples e singela homenagem a 
tudo que o PCC CL Darly e sua esposa CaL Odalva e o PDG CL Josias e sua 
esposa Leila vêm fazendo no leonismo, principalmente neste AL 2011/2012. 
Pediu às filhas dos homenageados que fizessem a leitura e a entrega da 
placa aos seus pais, que era uma simples lembrança, mas feita de coração, 
para marcar esse momento que ficará guardado em nossas memórias. O DG 
CL Eduardo encerrou dizendo que era o mínimo que o nosso Distrito podia 
fazer em homenagem a estes dois grandes Leões e que não seria com 
palavras que conseguiríamos medir a grandeza deles dentro do leonismo. 
Agradeceu as famílias e devolveu a palavra ao Mestre de Cerimônia. Este 
disse que sem dúvida isto é uma demonstração daquelas virtudes cultuadas 
pelo nosso movimento e esse reconhecimento mostra a generosidade com 
que temos que tratar nossos companheiros. Parabenizou o DG CL Eduardo 
Côgo por esta justíssima homenagem. Continuando convidou o PDG CL José 
Adalberto Rebello de Oliveira para a apresentação do Orador Oficial o ID CL 
Edisson Karnopp. Este cumprimentou a todos e apresentou uma síntese do 
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currículo do ID CL Edisson Karnopp que ingressou no leonismo em outubro de 
1976 no LC Santa Cruz do Sul Centro de Santa Catarina, destacando que: foi 
Presidente e fez de seu Clube o melhor do Distrito L-7, o melhor do Brasil e o 
melhor dos países de língua portuguesa, no concurso realizado pela revista 
The Lion, foi Governador do Distrito por duas vezes recebendo as distinções 
100%, paradigma e excelência. Na primeira gestão produziu um aumento 
líquido de quase 25% no quadro de associados do Distrito e de mais de 60% 
no número de Leos. Em duas gestões fundou 18 clubes, sendo 07 Leos e 11 
Lions Clubes, com ganho líquido próximo de 400 associados e os 06 clubes 
femininos existentes no LD-2 foram todos fundados por ele. Foi eleito Diretor 
Internacional para os AL 2010 a 2012 na Convenção Internacional em Sidney 
na Austrália. É o responsável pela equipe GMT do Brasil, América Latina e do 
Caribe. Disse que ao lado de todo homem de sucesso, de todo grande líder, 
existe sempre uma mulher extraordinária e esta mulher é a CaL Rosenete, 
que foi convidada para ser saudada juntamente com o ID CL Edisson 
Karnopp. Informou que a CaL Rosenete fez um trabalho muito bonito, 
organizando um valiosíssimo livreto com invocações a Deus, reflexões e 
saudações à Bandeira Nacional. Ressaltou que ambos são companheiros de 
Melvin Jones. Pediu a todos que ficassem de pé para saudarem com uma 
carinhosa e calorosa salva de palmas o casal Diretor Internacional CL Edisson 
Karnopp e CaL Rosenete. Retornando a palavra ao Mestre de Cerimônia este 
disse que teríamos uma grande oportunidade de ouvir o ID CL Edisson 
Karnopp, para quem passou a palavra. Este saudou o DG CL Eduardo Côgo e 
agradeceu a Deus e ao Governador por estar aqui e ser o orador oficial. 
Saudou o PCC CL Darly e o PDG CL Josias, os agradeceu por tudo que têm 
feito pelo leonismo e pediu, em nome da Associação Internacional de Lions 
Clubes, em seu nome e em nome do Presidente Internacional CL Wing-Kun 
Tam, que nos colocássemos de pé e com a mais calorosa salva de palmas 
que o leonismo pode dar homenageássemos o PDG CL Josias, o PCC CL 
Darly e suas famílias, porque estes companheiros merecem. Cumprimentou o 
DG CL Eduardo pela feliz escolha. Cumprimentou o CC CL Fábio de Oliveira 
Filho e disse que neste roteiro que está fazendo juntamente com a sua 
esposa a CaL Rosenete estão há 25 dias sem retornar à casa deles, mas 
tinha a consciência de Diretor Internacional de que estava num dos brilhantes 
Distritos do leonismo brasileiro, que está com resultados altamente positivos, 
inclusive com crescimento líquido de 50 novos associados e cumprimentava o 
DG CL Eduardo Côgo por isto. Mas disse que queria compartilhar com todos 
uma alegria ainda maior, porque conforme o relatório de LI do dia 30/04 o 
DMLC está com um crescimento líquido de 420 associados e isto significa não 
só o maior crescimento do Brasil, mas de toda a América Latina e do Caribe, 
que tem 44 Múltiplos. Parabenizou ao CC CL Fábio e aos Governadores do 
DMLC, agradecendo e reconhecendo isto. Enfatizou que para um Diretor 
Internacional do Brasil, ter um resultado como este, realmente, como dizem 
algumas pessoas, lhe “dá muito café no bule”. Cumprimentou o PCC CL Ivan 
Lindemberg com quem há muito tempo tem o privilégio de tratar assuntos 
leonísticos e continua aprendendo com este grande líder que é um de seus 
mestres. Cumprimentou o PCC CL Pedro Aurélio e sua domadora CaL 
Marlene do LC-1 e em nome deles saudou a todos os visitantes dos outros 
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Distritos. Cumprimentou o 1VDG Francisco Roberto e pediu aplausos para 
ele. Cumprimentou o Presidente do LC Guarapari o CL Celso Rosa e em seu 
nome saudou todas as pessoas de Guarapari. Cumprimentou a IPDG CaL 
Zuraide e em seu nome fez uma saudação a todas as mulheres presentes. 
Cumprimentou o 2VDG CL Deocleciano e disse que ainda não o conhecia, 
mas que diante das missões que têm terá a oportunidade de conhecê-lo 
melhor. Agradeceu aos CL Laudir/DM Marlen e PDG CL José Adalberto/DM 
Márcia pela gentileza em recebê-lo. Cumprimentou a todos os ilustres Ex-
Governadores, dizendo que são pessoas que tem sempre uma valorização 
especial no movimento, porque o Lions investe muito na preparação deles e 
por isso são muito importantes. Pediu aplausos para todos e falou “uma vez 
Governador sempre Governador”. Disse que o leonismo vai muito bem e os 
números de 30/04 mostram um crescimento líquido de 31.872 associados, o 
que é recorde da década. Falou que a meta do IP CL Wing-Kun Tam de 
plantio de um milhão de árvores foi atingida com dois meses e isto significa 
que todos os Leões do mundo e as pessoas de suas comunidades têm em 
suas mentes e em seus corações que somos responsáveis e precisamos 
fazer alguma coisa em prol do nosso planeta, para que possamos garantir 
razoável condição de vida para as gerações futuras, então seu objetivo foi 
alcançado. Pediu ao Presidente do Conselho, ao Governador, aos 
Presidentes de Região, Divisão e de Clubes que trabalhem até o dia 30/06 à 
meia noite, para concluírem o seu AL com maior sucesso ainda. Disse que só 
somos verdadeiramente felizes quando convivemos com pessoas felizes e o 
objetivo de todos é sermos felizes, porque somente sendo felizes 
conseguiremos fazer os outros felizes. Concluiu convidando a todos para que 
trabalhemos, porque precisamos trabalhar e que façamos festa, porque é 
necessário nos alegrar, para que ao término da convenção saiamos mais 
felizes do que quando aqui chegamos para nos confraternizar e praticar 
companheirismo. Agradeceu a todos. A palavra retornou ao Mestre de 
Cerimônia que elogiou a belíssima apresentação do ID CL Edisson Karnopp. 
Agradeceu a oportunidade que teve de servir e deu por encerrada a sua 
participação no evento como Mestre de Cerimônia, devolvendo o colar. O DG 
CL Eduardo agradeceu ao PDG CL Nunes e o parabenizou pelo brilhante 
trabalho. Convocou o 1VDG Francisco Roberto para assumir os trabalhos 
enquanto ele usava a tribuna. Cumprimentou o ID CL Edisson Karnopp pelo 
trabalho que vem realizando e em seu nome cumprimentou todas as 
autoridades já nominadas neste evento. Cumprimentou a todos os 
convencionais e aos CCLL que estavam em suas casas acompanhando pela 
internet, pedindo que os mesmos interagissem conosco. Disse que 
trabalhamos muito para que esta Convenção não seja apenas para cumprir as 
obrigações do Distrito junto a LI, que ela seja uma Convenção de alegria e de 
grande companheirismo, para que todos se confraternizem e reforcem o 
espírito leonístico e principalmente para que possamos sair daqui com grande 
aprendizado com as instruções que serão dadas pelos palestrantes. Antes de 
começar sua fala propriamente dita, disse que estávamos trabalhando na 
transformação do nosso Distrito, que começou há muito tempo com o advento 
da informática e que está consolidada graças ao trabalho do dedicado e 
competente CL Paulo Leal do LC Guarapari a quem convidou para receber 
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uma lembrança, dizendo a todos que o CL Paulinho foi uma peça fundamental 
na administração neste AL 2011/2012, sendo o responsável pelo setor de 
informática do Distrito, destacando o seu trabalho em nossa página e as 
transmissões ao vivo dos Conselhos e da Convenção pela internet, o que 
coloca o nosso Distrito numa posição de vanguarda dentro do leonismo do 
Brasil. Agradeço e registro a nossa gratidão pelo trabalho incansável e 
perfeito do CL Paulo Leal. Proferindo o seu discurso o DG Eduardo Côgo deu 
as boas vindas, acolheu e agradeceu a todos os presentes a esta Convenção 
da Alegria e àqueles que assistiam via internet. Agradeceu de maneira 
especial à comissão organizadora do evento, sobretudo ao PCC CL Darly 
Vasconcelos e a CaL Odalva. Agradeceu também a todos os Clubes e seus 
Presidentes que generosamente o acolheram nas visitas que realizou e ainda 
aos Presidentes de Divisão, Região e assessores, pela dedicação e empenho 
no desempenho de suas tarefas. Disse que por acreditar no leonismo como 
agente de transformação, realizou ações importantes para a causa leonística, 
destacando: o relevante crescimento do Distrito, a ponto de receber o prêmio 
de eficiência do Presidente Internacional, concedido somente a 28 
Governadores do mundo, sendo que no Brasil foram apenas 08 os 
merecedores e um deles fomos nós. A modernização do Distrito e a forma de 
praticar leonismo, incentivando o uso dos recursos da informática, a 
renovação no quadro associativo, a realização de parcerias com outras 
instituições, a produção de material informativo como forma de divulgar as 
ações do Lions, o estabelecimento de vias fácies e ágeis de comunicação 
entre os clubes e a sede com manutenção de um canal de sintonia entre os 
Leões, dentre outras atividades. A realização, com êxito total, dos Conselhos 
Distritais de Colatina, Nova Friburgo e Cachoeiro de Itapemirim e da 
Convenção com transmissão ao vivo pela internet. O fortalecimento da nossa 
fundação LCIF por meio da aquisição de comendas de Melvin Jones, com 27 
novos companheiros.  Falou que, a exemplo de João Batista, “preparou os 
caminhos” para o 1VDG CL Robertão e 2VDG CL Deocleciano que irão 
sucedê-lo na missão de governar o Distrito LC-11. Salientou que se não fosse 
o denodado espírito de abnegação, altruísmo e serviço de todos os CCLL, 
nada disso teria sido realizado com o sucesso que realizou. Por isso, mais 
uma vez, muitíssimo obrigado a todos. Acrescentou o quanto foi valioso para 
ele a experiência na Governadoria do Lions e seu crescimento pessoal como 
Leão, como ser humano, como esposo, pai, amigo, irmão e companheiro. 
Agradeceu a Deus pela oportunidade que lhe foi dada, assim como a 
compreensão de sua esposa Marissol, de seus filhos Victória e Eduardo, que 
são a força e o combustível de amor que dinamizam sua motivação. Finalizou 
deixando uma mensagem de confiança e fé em Deus e pediu que Ele 
continuasse a nos iluminar e abençoar para que possamos chegar ao porto 
almejado e contribuir com a construção de uma sociedade mais justa, humana 
e solidária. Agradeceu à Selita na pessoa de seu Presidente o CL José Onofre 
Lopes do LC Cachoeiro de Itapemirim que fez a doação dos produtos de 
laticínios para a Convenção, ao PDG CL Wilson Tótola que doou um 
caminhão de coco verde, ao PDG CL Ráfare que doou generosa quantia de 
recursos financeiros e ao PCC CL Ivan Lindemberg que fez a doação de cinco 
mil latinhas de cerveja Itaipava. Convidou o PDG CL Ráfare para fazer a 
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oração pelo Brasil. A seguir convidou a todos para que com uma salva de 
palmas déssemos por saudado o Pavilhão Nacional. Finalizou agradecendo a 
presença de todos e declarou encerrada a sessão de instalação desta XIII 
Convenção Distrital, convidando para o coquetel de confraternização. Às oito 
horas e 30 minutos do dia cinco de maio o PCC CL Darly Anacleto de 
Vasconcelos procedeu à composição da mesa diretora para a primeira 
plenária da XIII Convenção Distrital, convidando o DG CL José Eduardo Côgo, 
o ID CL Edisson Karnopp, o CC do DMLC CL Fábio de Oliveira Filho, o 
Secretário do Distrito CL Marco Antônio Fontana, o PCC CL Pedro Aurélio de 
Mattos Gonçalves, o 1VDG CL Francisco Roberto de Carvalho Moreira e o 
2VDG CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho. Convidou também para 
tomarem assento nas cadeiras posteriores a IPDG CaL Zuraide de Figueiredo 
Guedes, o PDG CL José Adalberto Rebello de Oliveira, o PDG CL Antônio 
Moreira, o PDG do DLC-4 CL Rubens Ribeiro da Silva, o PDG do DLC-12 CL 
Josué Silva Abreu, o PDG CL Luiz Carlos Pessanha da Encarnação, o PDG 
CL João Luiz Aguilera Campos, o PDG CL Luiz Carlos Nunes e o Secretário 
do DMLC PDG CL Wilson Roberto Pinto Rodrigues. Composta a mesa foi 
passado ao DG CL José Eduardo Côgo o comando dos trabalhos. Este, após 
iniciar os trabalhos invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre 
as pessoas, declarou instalada a Primeira Plenária da XIII Convenção Distrital 
do DLC-11. Convidou a DM Marissol do LC Colatina Centro para fazer a 
invocação a Deus. Em seguida, convidou a todos para entoarem a primeira 
estrofe e o estribilho do Hino à Bandeira. A seguir nomeou o PDG CL Luiz 
Carlos Nunes para atuar como Mestre de Cerimônia e o convidou para 
receber o colar. Este cumprimentou a todos e agradeceu ao DG CL Eduardo 
dizendo que recebia com muita honra esta missão que considerava ser uma 
distinção ao seu clube o LC Vila Velha Glória. Convidou o Secretário do 
Distrito CL Marco Antônio Fontana para proceder à leitura das nomeações das 
Comissões Técnicas da Convenção. Este cumprimentou a todos e disse que 
neste momento as comissões técnicas de credenciais, de eleições, de 
indicação, de moções, de estatutos e regulamentos, de prêmios e suas 
subcomissões, que foram aprovadas no 3º CD em Cachoeiro de Itapemirim e 
que estão divulgadas no site do Distrito estavam apenas sendo ratificadas 
para conhecimento dos convencionais. Frisou que todos os membros das 
referidas comissões foram devidamente cientificados das suas nomeações. O 
Mestre de Cerimônia agradeceu e convidou novamente o CL Fontana, por ser 
o Secretário da Convenção, para apresentação das moções e distribuição às 
respectivas comissões. Este comunicou que tínhamos uma moção, 
apresentada pelo PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos e apoiada por 
vários Ex-Governadores, propondo que a partir da XIV Convenção Distrital 
seja cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), 
podendo ser corrigida anualmente. Explicou que a Comissão de Moções 
recomendou e foi aprovado ontem no 4º CD, que a moção deveria ser 
analisada pela Comissão de Estatuto e Regulamento da Convenção para a 
emissão de parecer, porque ela provoca mudança estatutária. Após a leitura, 
foi a mesma devidamente encaminhada. O Mestre de Cerimônia agradeceu e 
convidou o CL Alcides Zerbone Soares para proceder às homenagens 
póstumas. Este cumprimentou a todos e para homenagear os CCLL que 
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faleceram neste ano leonístico colocou, à frente da mesa principal, uma 
cadeira que simbolicamente seria o lugar de honra que eles ocupariam na 
Convenção. Foram lembrados, através da exibição de um vídeo, os CCLL e 
CCaLL: Deonillo Cavali Filho do LC Cabo Frio; Adolfo Avrum Svaiter, Elbert 
Souza Tavares e Iracy Eneida Gomes do LC Campos; Gilberto Medina do LC 
Campos Planície; Adilson Oliveira do LC Itaperuna; Jayr Salgueiro Miller e 
José Sodré Linhares do LC Niterói Vital Brasil; João Antônio Glazar do LC São 
Gabriel da Palha; Jair Marinho do LC São Gonçalo; Antônio Pereira, Daniel 
Barbosa e Valdenir Belinelo do LC São Mateus Cricaré, Walter Siqueira 
Santos do LC Vila Velha Glória e Marcelo Henrique Frade do Distrito LD-2. 
Disse que o exemplo deles deve ser lembrado e espalhado e que por mais 
que nos preparamos seria pouco para homenageá-los. Comparou a nossa 
existência a uma viagem de trem e homenageou também nossos saudosos 
companheiros e companheiras com a apresentação de uma poesia de 
Vinícius de Moraes, intitulada “ser seu amigo”, declamada por Rolando 
Boldrin. Após a homenagem o DG CL Eduardo solicitou aos CCLL que 
estavam assistindo pela internet que interagissem conosco. A palavra 
retornou ao Mestre de Cerimônia que cumprimentou o CL Alcides Zerbone 
pela belíssima homenagem prestada. Convidou o PCC CL Darly Anacleto de 
Vasconcelos para fazer a apresentação do palestrante. Este cumprimentou a 
todos e fez a apresentação do palestrante, o economista Estaneslau Klein, 
que é Gerente de Desenvolvimento Social da Samarco Mineração S.A. O Dr. 
Estaneslau Klein cumprimentou a todos e disse que era uma honra e um 
prazer falar um pouco sobre a Samarco, empresa fundada em 1977, sediada 
em Anchieta. Falou que a Samarco não faz só mineração, também se 
preocupa muito com as comunidades onde a empresa autua, aonde vem 
realizando uma série de investimentos. Disse que a empresa tem que 
contribuir com o desenvolvimento sustentável das regiões onde ela atua, 
melhorando as condições de vida das pessoas que estão próximas e que com 
ela se relacionam. Falou que o fato de ter sido convidado para apoiar e fazer 
parte deste evento os deixava muito orgulhosos, porque eles acreditam que é 
através do diálogo com as pessoas que de fato pode se estabelecer relações 
de confiança duradouras que proporcionam um ambiente necessário para que 
a transformação social realmente ocorra. Disse que a Samarco foi 
reconhecida em 2011 pela revista Exame como a melhor empresa de 
mineração do país, devido as suas práticas socioambientais. Destacou que a 
empresa está presente em 81 comunidades de 29 municípios entre Minas 
Gerais e Espírito Santo, envolvendo cerca de 200 mil pessoas, com 2.359 
empregados diretos, com faturamento de 4,2 bilhões de dólares, que 0,1% 
deste faturamento é aplicado em ações sociais nas regiões em que a empresa 
atua, sendo que em 2011 foram feitos investimentos de 7 milhões de reais em 
projetos sociais nestas comunidades. Mostrou ações e projetos que têm a 
participação da empresa, destacando as ações diretas de educação ambiental 
e empreendedorismo, através do projeto Tamar, recuperação de nascentes e 
aquíferos com plantio de árvores nativas, projeto de piscicultura, cursos de 
informática, oficinas de arte e esportes, cursos de formação de liderança, 
projeto com produtores rurais, projeto “cidadão do futuro”, imposto solidário e 
ações de voluntariado realizadas pelos funcionários da empresa. Finalizou 
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colocando-se à disposição para realizarmos um trabalho conjunto visando 
uma grande transformação coletiva. O DG CL Eduardo Côgo parabenizou e 
agradeceu ao Dr. Estaneslau Klein e a todos da Diretoria da Samarco e 
entregou a ele um Certificado de Participação na XIII Convenção Distrital. 
Disse que durante todo o ano leonístico pregou que “nós não fazemos nada 
importante sozinhos” e sempre chamou a atenção sobre a necessidade de 
fazermos parcerias. Ofereceu todos os CCLL como voluntários para essas 
parcerias com a Samarco e convidou o Dr. Estaneslau para ingressar no 
movimento leonístico. A palavra retornou ao Mestre de Cerimônia que 
parabenizou ao Dr. Estaneslau pela palestra proferida e à Samarco pelas 
ações sociais que realiza. Agradeceu ao CL David Loss edição do “Leão de 
Itabira” relativo à XIII Convenção Distrital. Neste momento, com a permissão 
do Governador Eduardo, os trabalhos foram suspensos para o coffee break. 
Na volta aos trabalhos o Mestre de Cerimônia convidou o orador oficial ID CL 
Edisson Karnopp para proferir sua palestra e prestar as homenagens de LI. 
Este saudou os dirigentes e toda a família leonística do Distrito LC-11. 
Reiterou sua satisfação de estar aqui a convite do DG CL Eduardo Côgo para 
ser o orador oficial da Convenção, o que o deixava muito feliz e honrado, 
assim como a DM Rosenete. Com a permissão do DG CL Eduardo fez uma 
saudação especial ao CC CL Fábio de Oliveira Filho e disse que anunciava 
com muita honra que o DMLC está com um crescimento de mais de 400 
associados, o maior crescimento líquido de associados da Área Estatutária 3 
que abrange a América Latina e o Caribe, com 44 países, 19 Presidentes de 
Conselhos, 84 Governadores de Distritos, quase 4 mil Clubes e próximos a 
100 mil associados, tendo dois diretores internacionais, o CL Carlos Valência 
da Venezuela e o CL Edisson Karnopp do Brasil. Agradeceu a cada um pela 
colaboração que estão dando para este crescimento, nos proporcionando 
chegar a um resultado tão brilhante e afirmou que isto nos motiva e nos 
incentiva. Falou também que ficou muito feliz com os números altamente 
positivos apresentados na gestão do DG CL Eduardo e elogiou a 
apresentação feita pelo Dr. Estaneslau da Samarco. Explicou o lema do IP CL 
Wing-Kun Tam “Eu Acredito”, dizendo que com o passar do tempo e as ações 
se materializando, principalmente com relação ao plantio de árvores, agora 
ele concorda que todos absorveram a intenção desse seu lema e podemos 
dizer “Nós Acreditamos”. Disse que assim como em LI, os Distritos precisam 
se atualizar, reconhecendo a necessidade de um trabalho melhor em equipe. 
Em LI o Ex-Presidente Imediato e os Vice-Presidentes têm atribuições 
específicas. O IPIP CL Sid Scruggs é o Presidente da nossa fundação LCIF, o 
1VP CL Wayne Madden é o responsável pela coordenação das equipes GMT 
e o 2VP CL Barry Palmer das equipes GLT. Nos Distritos os Vice-
Governadores têm a obrigação de trabalhar em conjunto com o Governador 
de cada ano, o 1VDG deve ser a sobra do DG coordenando a equipe GMT e o 
2VDG coordenando a equipe GLT, mas nem todos estão trabalhando assim, 
embora haja um esforço de LI para que em todos os Distritos possamos 
trabalhar desta forma. Para isto acontecer todo material que os Governadores 
vão receber será encaminhado também para seus Vices e seus Presidentes 
de Região e de Divisão, assim como as informações que são enviadas aos 
Presidentes de Clubes serão enviadas também aos Vice-Presidentes para 
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que eles tenham conhecimento, interesse e se preparem melhor para 
assumirem o clube ou um cargo no Distrito. Mas isto só será possível se os 
nomes destes dirigentes forem enviados a LI com o devido endereço 
eletrônico, ou seja, é necessário o envio do PU-101 com as informações 
completas. O novo dirigente ao assumir precisa conhecer a saúde dos clubes, 
tem que verificar quais os clubes que não trocaram sua diretoria, os que estão 
repetindo a diretoria há mais de dois anos, os que têm débitos, os que têm 
menos de 20 associados, dentre outros. Disse que ouviu o DG CL Eduardo 
falar ontem que “nós somos bons para trazer novos companheiros para os 
nossos clubes, mas não somos bons para mantê-los em nosso movimento” e 
isto realmente é uma das grandes dificuldades. Falou que para melhorar isto 
os companheiros do clube têm que ter serviços para que possam trabalhar e 
mostrar o seu valor, sentindo-se necessário, porque, como disse uma vez o 
CL Fernando Branco “o Lions Clube que não tem atividade é um Lions Clube 
morto”. Realmente se não temos atividades, campanhas e serviços na 
comunidade, além de não termos visibilidade, os Leões vão embora. Divulgou 
os dados de uma pesquisa que foram apresentados na Reunião Internacional 
em San Francisco-Califórnia, mostrando que quase a metade dos novos 
Leões que chegam à nossa associação nos deixa em três anos, sendo que as 
principais causas são: as reuniões sem agenda adequada, que só servem 
como reunião social, que não acrescentam nenhum conhecimento, que não 
respeitam o horário de início e término. Informou que os Vice-Governadores, 
os Presidentes de Divisão e de Região, o Secretário e o Tesoureiro da equipe 
de trabalho do Governador, poderão receber a sua delegação para que 
cumpram determinadas missões em seu nome, com direito a reembolso por 
LI. Ficou definido também que, a partir do próximo ano, o Vice-Governador ou 
o Governador de Distrito eleito que não preencher as tarefas preparatórias 
que devem ser feitas antes do Seminário Internacional e não encaminhá-las 
para quem for solicitado, não receberão as despesas reembolsáveis de sua 
ida à Convenção Internacional. Disse que neste ano estamos trabalhando ao 
lado do Presidente CL Tam em dois grandes chamamentos: meu clube minha 
família e o plantio de um milhão de árvores. Sobre o plantio de árvores já falou 
e frisou que o sucesso não é avaliado somente pelo número de árvores 
plantadas, mas por aquilo que fica na cabeça e no coração dos Leões, 
mostrando o compromisso que precisamos ter com o nosso planeta, com as 
nossas gerações e com o futuro de todos nós. Sobre meu clube minha família, 
disse que ficou muito satisfeito ontem quando o DG CL Eduardo chamou as 
famílias dos homenageados, vimos ali três gerações e no caso do PDG CL 
Josias que tem a mãe com 105 anos são quatro gerações e como lhe disse o 
PDG CL Josias, se nós praticarmos o leonismo em nossas famílias, teremos 
um crescimento no nosso movimento leonístico garantido. Disse que hoje 
quem está estabelecendo as metas do Presidente Internacional são os 
Governadores dos Distritos, que as estabelece com as informações obtidas de 
seus clubes, de seus Presidentes de Divisão e de Região, que serviram de 
base para o preparo de suas tarefas prévias. Falou também das atividades na 
área da visão e da saúde, feita em países mais carentes, citando a Campanha 
Mundial de Combate a Erradicação do Sarampo “uma vacina, uma vida”, feita 
através da LCIF com uma contribuição valiosa da Fundação Bill Gates que 
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aporta recursos proporcionalmente ao que aportamos. Fez um desafio, que foi 
aceito pelos Presidentes de Clubes presentes, para que cada um trouxesse 
para seus clubes dois novos associados até o dia 30/06. Falou sobre a 
valorização da mulher no movimento leonístico, dizendo que a nossa Área 3 
da América Latina e do Caribe é a área líder neste sentido, com o maior 
contingente percentual de mulheres no leonismo. Informou que a Associação 
Internacional está com aproximadamente 23% de mulheres, nossa área 3 com 
40%, no Brasil com 36% e no Distrito com 23%, concluindo que temos uma 
força no Distrito que ainda pode ser explorada para avançarmos muito mais. 
Disse que o IP CL Tam criou, na Diretoria Internacional, um grupo especial de 
trabalho formado por mulheres de diferentes países, que levam a mensagem 
de valorização e treinamento, para que as mulheres tenham mais presença 
em nosso movimento. Elas estabeleceram como meta para o ano de 2017, 
ano do centenário da nossa fundação, chegarmos a 50% de mulheres na 
nossa área 3, ano em que projetamos chegar a 117 mil associados. Falou que 
precisamos continuar incentivando o programa de Leos Clubes, para que eles 
cresçam ainda mais e tenham a oportunidade que merecem, porque o jovem 
não é somente o futuro do leonismo, do Brasil e do mundo, é o presente e o 
futuro de todos os ramos de atividades. Disse que estava falando das equipes 
que estão à disposição do movimento leonístico e que na nossa área temos 
uma equipe de extensão muito atuante, que tem por base principal a fundação 
de novos clubes e a formação de instrutores certificados e como meta 
estabeleceram a fundação de um novo clube por Distrito. Falou que temos 
uma tendência de não sermos mais clubes genéricos e de criarmos clubes 
especiais, com um só objetivo, citando como exemplos: O Hospital da Visão 
de Cuiabá, construído por um clube com 56 Companheiros, fundado há 
menos de dois anos, tendo à frente o CL Wady Lacerda, sendo que os 
equipamentos deste hospital foram doados pela LCIF. O clube de 
oftalmologistas fundado na República Dominicana, onde 32 profissionais da 
área se dispõem a atender não só as pessoas do seu país, mas também do 
Haiti, que é um país vizinho que passa necessidades. Também o clube com 
64 mulheres que deixou de ser generalista e passou a ser especialista, 
trabalhando no atendimento ao câncer de mama e se tronando uma referência 
na cidade. Disse que o site de LI traz uma fantástica biblioteca, tem uma 
verdadeira universidade a nossa disposição e também o site www.lcif.org 
onde encontramos tudo o que a nossa fundação vem fazendo no mundo hoje 
e ao longo dos tempos. Convidou a todos para a Convenção Internacional em 
Busan na Coréia do Sul e para o FOLAC do próximo ano em Antofagasta no 
Chile. Disse que sonhos ou planos precisam ser transformados em ações, 
para que ao final de cada ano cheguemos a resultados positivos com grandes 
realizações nas nossas atividades e possamos dizer que cumprimos a nossa 
missão e tivemos sucesso, alcançando a felicidade. Chamou sua esposa a 
CaL Rosenete e disse que tinham convicção de que estavam diante de uma 
família leonística feliz, agradeceu o carinho de todos e finalizou dizendo que 
Ele e a CaL Rozinete sempre dizem “fazemos leonismo a quatro mãos, duas 
cabeças e um só coração”. Muito obrigado e muitas felicidades a nossa 
grande e querida família leonística do Distrito LC-11. Dando sequência o ID 
CL Karnopp homenageou o PCC CL Darly e o PDG CL Josias, em nome de 

http://www.lcif.org/
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LI, com a entrega do prêmio de Excelência e com o Pin do Presidente 
Internacional para esses dois grandes líderes Leões, dizendo que eles são 
realmente os modelos que o mundo precisa e o leonismo agradece. 
Homenageou também entregando, em nome do Presidente Internacional, o 
Certificado de Excelência ao Secretário do Distrito CL Marco Fontana, em 
reconhecimento pelo seu trabalho apresentado neste ano leonístico. Finalizou 
homenageando o DG CL Eduardo Côgo e a DM Marissol em reconhecimento 
pelo grande trabalho realizado, contribuindo para o sucesso do Colegiado 
Alegria no DMLC. O DG CL Eduardo também prestou uma homenagem, 
convidando o PCC CL Darly Vasconcelos, o PDG Wilson Tótola e o CL 
Jorginho para prestarem homenagem ao ID CL Edisson Karnopp que recebeu 
uma placa em reconhecimento pelo seu trabalho como Diretor Internacional. 
O DG CL Eduardo empolgado noticiou que na próxima 6ª feira estava quase 
100% certo a fundação de um novo clube apadrinhado pelo LC Linhares, a 
quem parabenizou. A palavra retornou ao Mestre de Cerimônia que solicitou 
ao PDG CL Wilson Tótola, que a Comissão de Credenciais, presidida por ele, 
iniciasse às inscrições dos delegados para a eleição. Convocou também os 
membros da Comissão de Estatuto e Regulamento para uma breve reunião 
no intervalo das plenárias. Convidou o representante da Selita, que é uma 
parceira tradicional em todos os eventos do Distrito, para apresentar a 
cooperativa para os convencionais. Foi apresentado um vídeo institucional e o 
Presidente da empresa CL José Onofre após cumprimentar e saudar a todos, 
falou que a Cooperativa Selita está entre as melhores do Brasil, com 
faturamento anual de 200 milhões de reais e que também faz trabalhos 
sociais, dando ênfase à manutenção do pequeno produtor com sua família no 
campo, onde oferece toda a cobertura necessária e assistência técnica. Falou 
também sobre o lançamento de vários produtos para este ano e solicitou que 
compremos os produtos da Selita. O DG CL Eduardo agradeceu ao 
Presidente da Selita e disse que ao visitar a cooperativa ficou impressionado 
com a qualidade, higiene, limpeza e segurança alimentar dos produtos por ela 
fabricados e comercializados e pode constatar que a empresa respeita o meio 
ambiente, recomendando a compra dos produtos da Selita. A palavra foi 
devolvida ao Mestre de Cerimônia que procedeu ao sorteio de brindes. A 
seguir, convidou O CC CL Fábio de Oliveira Filho para fazer uso da palavra. 
Este fez uma saudação ao DG CL Eduardo Côgo e sua DM Marissol e ao ID 
CL Edisson Karnopp e sua CaL Rosenete e em nome deles saudou a todos 
os convencionais. Disse que na qualidade de Presidente do Conselho de 
Governadores do Distrito Múltiplo LC precisava falar, com muito orgulho, que 
o Governador CL Eduardo e DM Marissol têm feito com grande competência, 
tamanha dedicação e enorme carinho a gerência deste Distrito. Falou que não 
tínhamos a idéia da responsabilidade e compromisso assumido por este casal 
perante o LI e o que prometeram ao IP CL Wing-Kun Tam estão fazendo com 
muita seriedade e grande capacidade. Disse que no começo de sua gestão o 
Colegiado Alegria aprovou o Certificado de Excelência, para ser concedido às 
pessoas que se dedicaram e que prestaram serviço de primeira qualidade ao 
leonismo. Quero em nome do DMLC, em nome do Colegiado Alegria e em 
meu próprio nome fazer aquilo que nós temos que fazer para todos aqueles 
líderes que fazem seu trabalho com competência, que é o reconhecimento 
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pelo trabalho que estão fazendo pelo Lions e por tudo aquilo que fazem por 
amor, deixando muitas vezes de lado sua família e sua vida profissional. 
Então, fazemos esse reconhecimento ao nosso Governador, entregando a ele 
uma placa de reconhecimento pela Excelência do Trabalho, placa esta com os 
seguintes dizeres: “O DMLC por seu Presidente AL 2011/2012 confere o 
presente Certificado de Excelência ao Governador Eduardo Côgo e DM 
Marissol, casal Governador do DLC-11 AL 2011/2012, em reconhecimento e 
gratidão pela excelente dedicação à causa leonística nos serviços às suas 
comunidades e participação permanente no seu LC Colatina Centro e no 
DMLC sempre servindo com amor e alegria”. Eu acredito na alegria de servir e 
este é o reconhecimento do DMLC ao casal Governador do DLC-11. Falou 
também que o Governador só é feliz porque tem um grande Distrito, com 
clubes comprometidos com a causa leonística. Por isso, com o mesmo 
entusiasmo, queremos fazer esse reconhecimento ao Distrito LC-11, 
extensivo a todos os Lions Clubes que o compõe, pelos relevantes serviços 
prestados às suas comunidades, pelo caráter humanitário, acreditando na 
excelência e na alegria de servir. Pediu ao DG CL Eduardo que levasse este 
legado que o Colegiado Alegria deixava para todos do DLC-11, reconhecendo 
seus valorosos clubes, para que seja colocado na sede do Distrito. Justificou a 
ausência de sua CaL Leda e entregou a DM Marissol, em nome dela, uma 
lembrança do casal Presidente do DMLC. Por último fez um reconhecimento 
ao casal ID CL Edisson Karnopp e CaL Rosenete, que seriam homenageados 
na Convenção do DMLC em Águas de Lindóia, mas não poderão estar 
presentes, porque estarão acompanhando o IP CL Wing-Kun Tam na visita 
que fará ao Brasil nos dia 01 e 02 de junho. Falou que este casal tem dado de 
si ao movimento leonístico mundial um legado de dedicação, de competência 
e de comprometimento com o movimento leonístico que talvez não se tenha 
visto até hoje. Com certeza a nossa Diretoria Internacional tem um brilho a 
mais, que é esse brasileiro, que tão bem representa a nossa região do Brasil. 
Então, ID CL Karnopp, em meu nome e em nome dos Governadores do 
Colegiado Alegria, entrego-lhe uma placa de reconhecimento pela Excelência 
do Trabalho, placa esta com os seguintes dizeres: “O DMLC por seu 
Presidente AL 2011/2012 confere o presente Certificado de Excelência ao ID 
CL Edisson Karnopp e CaL Rosenete, casal Diretor Internacional AL 
2010/2012, em reconhecimento e gratidão pela excelente dedicação à causa 
leonística nos serviços à Associação Internacional de Lions Clubes, aos 
Distritos Múltiplos Brasileiros e da América Latina e Caribe e participação 
permanente no seu LC Santa Cruz do Sul Centro do DLD-2, sempre servindo 
com amor, dedicação e alegria”. Eu acredito na alegria de servir e este é o 
reconhecimento do DMLC ao casal Diretor. Finalizou dizendo, que por 
enquanto, o DLC-11 é a 2ª caravana mais numerosa inscrita para a 
Convenção de Águas de Lindóia e que ficava muito feliz e agradecido pelo 
chamamento e comparecimento à Convenção e que esperava encontrar todos 
lá. Obrigado família amiga, DLC-11, DG CL Eduardo, vocês vão deixar um 
legado na história do leonismo brasileiro. Que Deus nos abençoe. Parabéns a 
todos. O Mestre de Cerimônia convidou o PCC CL Ivan Lindemberg, para que 
ele prestasse algumas homenagens. Este cumprimentou a todos e disse que 
desde 1998, quando foi Governador do Distrito L-30, falamos em 
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reconhecimento e pensa que a melhor maneira de reconhecer os relevantes 
serviços prestados ao leonismo é presentear as pessoas merecedoras em 
oportunidades como esta. Falou que em 2004/2005 quando foi Presidente do 
Conselho de Governadores mandou confeccionar pequenas placas para 
simbolizar esse reconhecimento. Então, pelo trabalho desenvolvido na 
Governadoria resolveu homenagear com esta placa a três Companheiros do 
Distrito. Disse que esta lembrança não tem valor material, mas a considera 
uma jóia, face ao grande valor moral. Convidou o Tesoureiro CL Nelson 
Schmidt de Souza, o Secretário CL Marco Antônio Fontana e o Governador do 
Distrito CL José Eduardo Côgo para receberem suas medalhas pelos 
relevantes serviços prestados ao nosso Distrito, que foram entregues, 
respectivamente, pelo PCC CL Pedro Aurélio, pelo CC CL Fábio de Oliveira 
Filho e pelo ID CL Edisson Karnopp. Falou que o DG CL Eduardo é um 
companheiro muito especial para ele e que quando ele ainda era Vice-
Governador o procurou e lhe pediu algumas orientações. Disse que não tinha 
muita coisa a oferecer, mas lhe orientou em um determinado sentido e o 
Governador CL Eduardo seguiu essa orientação, o que foi muito bom para 
ele, para todos nós e para o leonismo. Agradeceu a todos e parabenizou os 
companheiros homenageados pelos serviços prestados ao leonismo. O DG 
CL Eduardo, em nome dos homenageados, agradeceu ao PCC CL Ivan 
Lindemberg e falou que como era um admirador do trabalho dele lhe pediu 
alguns conselhos e graças a esses conselhos conseguiu montar uma ótima 
equipe de trabalho. Agradeceu por isto e disse que dividia com o PCC CL Ivan 
Lindemberg todo o sucesso da sua administração. Falou para aproveitarmos 
este momento em que temos aqui alguns dos maiores conhecedores do 
leonismo do Brasil, o nosso ID, os nossos 03 PCC, o nosso CC e os nossos 
PDG, para aprendermos o máximo nesta Convenção. A palavra retornou ao 
Mestre de Cerimônia que anunciou o encerramento de suas atividades nesta 
primeira plenária e devolveu o colar ao Governador, agradecendo pela honra. 
O DG CL Eduardo agradeceu ao PDG CL Luiz Carlos Nunes por sua atuação.  
Convidou o PCC CL Ivan Lindemberg para fazer a oração pelo Brasil. Após o 
Diretor Geral da Convenção PCC CL Darly Vasconcelos anunciou que o 
desfile leonístico estava cancelado em virtude das chuvas. A seguir o DG CL 
Eduardo convidou a todos para que com uma salva de palmas déssemos por 
saudado o Pavilhão Nacional, declarando encerrada esta primeira plenária e 
convocando a todos para retornarmos, às 14 horas para a segunda plenária. 
Às quatorze horas o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos, procedeu a 
composição da mesa diretora para a segunda plenária, convidando o DG CL 
José Eduardo Côgo, o ID CL Edisson Karnopp, o CC do DMLC CL Fábio de 
Oliveira Filho, o 1VDG CL Francisco Roberto de Carvalho Moreira, o 2VDG 
CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, o PCC CL Pedro Aurélio de 
Mattos Gonçalves e o Secretário do Distrito CL Marco Antônio Fontana. 
Convidou também para tomarem assento nas cadeiras posteriores a IPDG 
CaL Zuraide de Figueiredo Guedes, o PDG CL José Adalberto Rebello de 
Oliveira, o PDG CL Antônio Moreira, o PDG do DLC-4 CL Rubens Ribeiro da 
Silva, o PDG do DLC-12 CL Josué Silva Abreu, o PDG CL Luiz Carlos 
Pessanha da Encarnação, o PDG CL João Luiz Aguilera Campos, o PDG CL 
Luiz Carlos Nunes e o Secretário do DMLC PDG CL Wilson Roberto Pinto 
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Rodrigues. Composta a mesa foi passado ao DG CL José Eduardo Côgo o 
comando dos trabalhos. Este, após iniciar os trabalhos invocando a Deus pela 
grandeza da Pátria e a paz entre as pessoas, declarou instalada a Segunda 
Plenária da XIII Convenção Distrital do DLC-11. Convidou a CaL Selma do LC 
Campos Planície para fazer a invocação a Deus. Em seguida, convidou a 
todos para entoarem a primeira estrofe e o estribilho do Hino à Bandeira. A 
seguir nomeou o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos para atuar como 
Mestre de Cerimônia e o convidou para receber o colar. Este agradeceu a 
distinção e a honraria de ser designado Mestre de Cerimônia e prometeu 
desempenhar as funções da melhor forma possível. O DG CL Eduardo 
anunciou, que com a autorização da PID CaL Rosane Vailatti, sua palestra, 
proferida no 3º CD em Cachoeiro de Itapemirim, foi gravada em DVD, para ser 
distribuída a todos os clubes do Distrito e solicitou aos Presidentes dos Clubes 
que passassem na Secretaria da Convenção e pegassem com a Sra. Janaína 
o DVD de seu clube. Falou ainda que iria pedir permissão ao ID CL Edisson 
Karnopp para reproduzir a sua palestra proferida na Convenção e encaminhar 
para os clubes. Pediu para firmar compromisso formal que fosse registrado 
em ata que o LC Pinheiros, através de seu Presidente CL Bernardino de 
Sena, informou que o clube dará posse na próxima semana a três novos 
CCLL e que o LC Nova Friburgo, através de seu Presidente CL Celso Novaes, 
também informou que o clube dará posse no dia 27 a três novos CCLL. Deu 
boas vindas aos companheiros que estão nos assistindo pela internet dizendo 
que eles podiam interagir conosco fazendo perguntas e que esta interação é 
muito importante para nós. Devolveu a palavra ao Mestre de Cerimônia que 
convidou a Assessora das Mulheres no Leonismo e Presidente do LC Serra 
CaL Leila Azevedo, para fazer a entrega do prêmio ao clube vencedor do 
desafio lançado por ela, a ser entregue ao clube que colocasse o maior 
número de CCaLL no AL 2011/2012, sem que fosse dado baixa em nenhum 
associado. O Clube vencedor foi o LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino que 
não teve nenhuma baixa e colocou oito novas companheiras. Pediu ao PCC 
CL Darly para fazer a entrega do prêmio, que foi uma cadeira de rodas, ao 
Presidente do LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino CL Álvaro Moreira da 
Costa, que convidou as companheiras do clube para receber o prêmio. O DG 
CL Eduardo parabenizou a CaL Leila e o clube vencedor pela iniciativa e pelo 
prêmio. A palavra retornou ao Mestre de Cerimônia que convidou o PDG do 
DLC-12 CL Josué Silva Abreu, candidato a Presidente do DMLC para fazer 
uso da palavra. Antes dele sua esposa a CaL Geralda cumprimentou a todos, 
falou de sua satisfação em estar neste evento na cidade de Guarapari, cidade 
acolhedora dos mineiros, agradeceu o carinho de todos, disse que ela e o 
PDG CL Josué são companheiros de jornada há 40 anos, sempre olhando na 
mesma direção, com o mesmo objetivo e com muita humildade. Finalizou 
pedindo votos para ele, dizendo que os dois têm quatro mãos, dois corações e 
o sentimento do mundo. O PDG CL Josué cumprimentou a todos, falou de sua 
alegria de estar em Guarapari, que esteve presente em todas as Convenções 
dos Distritos do DMLC, com exceção da Convenção do DLC-8, por respeito à 
CaL Janete Conessa que também era candidata. Parabenizou o PCC CL 
Darly e o DG CL Eduardo pela magnífica Convenção e pela forma de conduzir 
o Distrito. Disse que está se preparando há três anos para ser Presidente do 
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Conselho de Governadores e representar o DMLC e que tem propostas que 
estão apresentadas no folder de sua campanha que foi distribuído a todos, 
onde também apresenta o seu currículo. Pediu o apoio de todos e que Deus 
reflita a sua luz sobre nós, para que, voltando a nossos clubes, possamos 
exercer o verdadeiro sentido do leonismo que é servir. A palavra retornou ao 
Mestre de Cerimônia que convidou o CL Aloísio Gomes de Souza do LC 
Campos para fazer a apresentação do candidato a Governador AL 2012/2013. 
Este cumprimentou a todos, disse que em novembro completará 40 anos de 
leonismo e fez uma breve leitura do currículo do 1VDG e candidato a DG CL 
Francisco Roberto de Carvalho Moreira, destacando que ele ingressou no 
Lions em 01/10/1975, foi Presidente do seu clube por 05 vezes, Presidente de 
Divisão e de Região, 2VDG, 1VDG e participou de várias convenções do DLC-
11. A seguir o candidato CL Francisco Roberto cumprimentou a todos, falou 
de seu orgulho em estar presente à Convenção para pedir o voto para 
Governador do AL 2012/2013, disse que está no leonismo há 37 anos e que 
pretende dar continuidade ao brilhante trabalho do DG CL Eduardo, que já 
vem sendo desenvolvido desde a época do saudoso PDG CL Fortunato, com 
amor, dedicação e simplicidade. A palavra foi passada ao Mestre de 
Cerimônia que convidou o PCC CL Pedro Aurélio de Mattos Gonçalves, 
candidato a Diretor Internacional, para fazer uso da palavra. Este 
cumprimentou a todos e fez elogios ao casal Governador CL Eduardo 
Côgo/DM Marissol e ao casal Diretor Internacional CL Edisson Karnopp/CaL 
Rosenete, pela dedicação, eficiência e respeito que todos têm por eles. Disse 
que a responsabilidade para dar sequência ao trabalho que o ID CL Karnopp 
vem realizando é muito grande, mas que com seus 39 anos de leonismo vai 
trabalhar para o crescimento ainda maior do nosso movimento. Falou que 
estava retornando com sua candidatura e estava pedindo o voto dos 
convencionais que irão a Águas de Lindóia. A sua esposa CaL Marlene 
agradeceu o carinho e atenção de todos e pediu o voto para o CL Pedro 
Aurélio, para que eles possam continuar lutando e demonstrando todo o amor 
deles pelo nosso movimento. O PCC CL Pedro Aurélio parabenizou o PCC CL 
Darly e o PDG CL Josias pelo patronato. Dando sequência o Mestre de 
Cerimônia convidou o CL Alcides Zerbone do LC Cachoeiro de Itapemirim 
Frade e Freira para fazer a apresentação do candidato a 1VDG AL 2012/2013. 
Este cumprimentou a todos e apresentou o currículo do 2VDG e candidato a 
1VDG CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho. O candidato CL 
Deocleciano cumprimentou a todos e falou que em 28/08/2007 tomou posse 
no LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira, foi Diretor de associados, 
Presidente do clube, Presidente de Divisão e 2VDG. Disse que o lema 
escolhido por ele e sua CaL Soraya é “Transformar sonhos em possibilidades” 
e pediu o voto dos convencionais. A palavra foi devolvida ao Mestre de 
Cerimônia que convidou o DG CL Eduardo para proceder à entrega de 
Comendas de Companheiro de Melvin Jones a CCLL do nosso Distrito. Este 
disse que no AL 2011/2012 foram feitas doações à LCIF que resultou em 27 
novos CMJ e que isto o deixava muito feliz porque sabemos que com estas 
doações estamos salvando muitas vidas em todo o planeta. Falou também 
que o Presidente do LC Itaperuna fez um consórcio em seu clube com a 
participação de 25 CCLL para a aquisição de Comendas Melvin Jones, sendo 
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que 08 destas já foram adquiridas. Devolveu a palavra novamente para o 
Mestre de Cerimônias, o nosso Embaixador da LCIF, que agradeceu a 
dedicação dos Presidentes de Clubes que tiveram novos CMJ, ressaltando os 
Presidentes do LC Itaperuna e do LC Colatina Centro que fizeram neste AL 08 
novos CMJ em cada clube. Fez um desafio para que Presidentes dos clubes 
presentes à Convenção façam novos CMJ no decorrer do evento. Convidou o 
ID CL Edisson Karnopp, o CC CL Fábio de Oliveira Filho e o DG CL Eduardo 
Côgo para fazerem a entrega das Comendas de Companheiro de Melvin 
Jones ao CL Edson Francis da Silva Souza do LC Itaperuna, ao CL Marcos 
Sales de Souza e CL Jovelino Venturim Filho do LC Nova Venécia e aos CL 
Nelson Schmidt de Souza, CL Ranieri Milli e CL Marco Antônio Fontana do LC 
Colatina Centro. O DG CL Eduardo solicitou que o momento fosse registrado 
para ser divulgado em nosso blog e no informativo e pediu ao ID CL Karnopp 
para dizer algumas palavras sobre a importância dessas doações. Este se 
congratulou com os novos CMJ e disse que a nossa fundação LCIF, foi eleita 
a melhor prestadora de serviços do mundo, pelo New York Times, em 
reconhecimento aos projetos que são atendidos, à maneira como aplica os 
recursos e à prestação de contas que a nossa fundação faz da aplicação 
desses recursos. Falou que quando fazia a entrega aos novos CMJ lhes dizia 
algumas frases e um deles pediu para repetir para todos o que disse a ele. Ele 
disse que a cada 06 dólares doados a nossa fundação devolve a visão a uma 
pessoa e a cada 01 dólar, nesta nova campanha que estamos fazendo, salva 
a vida de uma criança com sarampo. Agradeceu a todos. A palavra retornou 
ao Mestre de Cerimônia que pediu ao ID CL Karnopp para fazer a entrega ao 
DG CL Eduardo de uma medalha de LI como distintivo de Excelência de 
sócios no AL. Convidou o CL Dário Ribeiro do LC Macaé Imbetiba para fazer 
a entrega de um Certificado ao DG CL Eduardo. Este disse que era um 
Certificado simples, feito pelo LC Macaé Imbetiba, de agradecimento ao seu 
trabalho. A palavra retornou ao Mestre de Cerimônia para que fosse feita a 
apresentação dos candidatos a 2VDG AL 2012/2013. Antes das 
apresentações o DG CL Eduardo lembrou aos candidatos que o nosso Código 
de Ética diz que devemos ser generosos no elogio e comedidos na critica. 
Então pediu que fizessem suas campanhas sem arranhar nosso Código de 
Ética, para que não houvesse vencedores e nem vencidos, uma vez que 
tínhamos dois excelentes candidatos e quem ganharia seria o leonismo. A 
palavra retornou ao Mestre de Cerimônia que convidou o candidato CL Álvaro 
Moreira da Costa para sua apresentação. Este designou o Secretário e o 
Vice-Presidente do seu clube para fazerem a sua apresentação. O CL Rômulo 
Agrello cumprimentou a todos e disse que o LC Nova Friburgo Conselheiro 
Paulino fundado em 03/06/1987 nunca havia apresentado um companheiro 
para exercer o cargo de Governador do Distrito e agora, quase 25 anos 
depois de fundado, estava apresentado como candidato a 2VDG AL 
2012/2013 o CL Álvaro Moreira da Costa, que ingressou no movimento 
leonístico em 31/05/1995 e preenche todas as formalidades e exigências para 
o exercício da função, tendo exercido no Distrito os cargos de Presidente de 
Região e de Divisão, Secretário/Tesoureiro e diversas assessorias e nos 
clubes todos os cargos. Frisou que o CL Álvaro possui grande conhecimento 
sobre as normas que regulamentam a administração do Distrito e do leonismo 
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e tem a prática do leonismo como atividade principal, não participando direta 
ou indiretamente de nenhuma outra instituição com o mesmo fim do Lions. 
Pediu e agradeceu o apoio para o candidato e afirmou que estarão sempre 
coesos na administração do Distrito, construindo sempre o desenvolvimento 
dos Lions Clubes do DLC-11. O Vice-Presidente do clube cumprimentou a 
todos e leu o currículo do CL Álvaro. O candidato CL Álvaro Moreira da Costa, 
citando o ID CL Edisson Karnopp, fez uma pequena reflexão sobre a 
felicidade, dizendo que ele a CaL Marilza são felizes por poderem participar 
deste movimento e mais felizes ainda por Deus permitir que eles possam 
servir ao próximo. Falou que estava comprometido com as metas do IP, do 
DG, do 1VDG e do 2VDG e que as metas deles serão as suas metas. Disse 
que não tinha mágoa de ninguém e que acreditava que os dois candidatos 
atendiam perfeitamente as exigências de LI. Finalizou pedindo o voto aos 
delegados. A palavra retornou ao Mestre de Cerimônia que convidou o 
candidato CL Celso Luiz Pimentel Novaes para sua apresentação. Este 
designou o PDG CL João Luiz Aguilera Campos e o Secretário do seu clube 
para fazerem a sua apresentação. O PDG CL Aguilera cumprimentou a todos 
e disse que falaria, em nome do CL Celso e sua DM Anildes, nesta 
Convenção da Alegria, que queria que fosse também a convenção da 
verdade. Falou que pretendia ler o extenso currículo do CL Celso, mas não o 
faria, porque todos no DLC-11 o conheciam e ao seu currículo, letra por letra, 
um homem que tem sido para nós um exemplo precioso. Disse que no alto de 
seus 55 anos de leonismo é um livro aberto, nunca mentiu para um 
companheiro e nem para ninguém e que não admite a falsidade que ocorre às 
vezes entre os próprios companheiros. Falou que o CL Celso é acostumado a 
normas, a regulamentos, a estatutos e que nesses anos todos tem mantido o 
fogo sagrado do leonismo em Nova Friburgo, o que todos reconhecem, não 
precisando mais falar sobre isto. Que o CL Celso há poucos anos se formou 
advogado e milita na comarca de Nova Friburgo e municípios adjacentes, 
onde, por sua competência, é procurado por muitos e se orgulha em ajudar, 
porque graças a Deus pode servir. Disse que algumas vezes se emocionou 
até as lágrimas quando viu o CL Celso chorando por não poder ajudar uma 
pessoa necessitada de óculos ou intervenção cirúrgica para a vista, porque 
ele sempre foi o carro chefe da acuidade visual. Falou que o CL Celso Novaes 
é um Leão na acepção da palavra, que é seu Companheiro de Melvin Jones, 
o que é uma honra, que o padrinho do CL Celso foi o maravilhoso CL Elias 
Antônio Leones Junior e que queria colocar ali as virtudes do CL Celso como 
cidadão e como Leão, que todo mundo conhece. Pediu para que 
colocássemos na balança e verificássemos qual o lado que pesa mais. Falou 
que o CL Celso está terminando o mandato dele e existe candidato cujo 
mandato está começando, o que achava muito estranho, mas não queria 
afirmar nada. Disse que seria preciso repor a verdade nesta hora suprema em 
que iríamos decidir quem será o próximo Vice-Governador e para isto, com 
todo respeito, queria perguntar ao CL Álvaro se ele foi expulso, pediu 
demissão, exoneração ou transferência do LC Nova Friburgo. O CL Álvaro 
respondeu que tem o maior carinho pelo LC Nova Friburgo, onde foi 
Presidente, e que para que não tivessem uma cisão no clube, Ele e a CaL 
Marilza, de livre espontânea vontade, fizeram um pedido de transferência. 
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Falou que não guardam absolutamente nada de mágoa, que respeitam o 
Companheiro e todos os CCLL do LC Nova Friburgo, mesmo porque nesses 
15 anos de convivência aprenderam muito. Disse ainda que o CL Elias 
Antônio Leones Junior também é seu padrinho no clube e que aprendeu muito 
com ele, com o PDG CL Aguilera, com o CL Celso e continua aprendendo 
com todos os CCLL do Distrito. O CL Aguilera agradeceu ao CL Álvaro e disse 
que a verdade começou a surgir, ele não foi expulso do LC Nova Friburgo, ele 
pediu transferência, explicando que isto aconteceu porque o CL Celso e o CL 
Álvaro queriam ser candidato e não conseguiram se entender. Disse que o CL 
Álvaro foi a sua casa várias vezes e falou que seria candidato por conta de um 
acordo que fez com o 1VDG CL Francisco Roberto, mas que Ele, que era o 
Presidente do Clube na época, não sabia desse acordo. Falou que tentou 
entrar em contato com o PDG Pessanha para tentarem resolver a situação, 
mas isto não foi possível, então disse para o CL Álvaro que se os dois 
queriam se candidatar deveriam disputar democraticamente a eleição no 
clube para ver quem seria o candidato indicado, mas ele não concordou e na 
última vez que esteve em sua casa meteu a mão no bolso e entregou uma 
carta pedindo a demissão do clube por transferência. Disse que aí o CL Álvaro 
começou a reerguer um clube que não existia e conseguiu colocar só de 
familiares 12 membros, montando uma estratégia para enxovalhar não só o 
seu nome, mas também o de seu candidato CL Celso Novaes. Finalizou 
dizendo que não querem que a eleição seja uma farsa, querem uma eleição 
de alegria, de verdade, não de mentira, não de falsidade, não de antiética, não 
de antileonismo, mas sim uma eleição como deve ser em um Distrito que se 
preze como o maior Distrito do Brasil. Muito obrigado. O Secretário do clube 
CL Rui Guimarães falou que quando entrou no Lions, foi para aprender e esse 
grupo que estava ali queria mudar as coisas nesse país, começando pelo 
serviço do Lions e ontem quando falou de vaidade foi pensando nesta mesa 
diretoria, no PDG CL Aguilera, que poderia ser o homem mais vaidoso do 
mundo, no entanto ele anda de van com os CCLL para fazer projeto de 
atividade social e outros, e em nenhum momento coloca a posição dele, sua 
figura ou seu currículo para falar de Lions, deixando que todo mundo se 
expresse com a maior verdade dentro do Lions. Disse que se perguntava e 
fazia uma pergunta a todos. “Se eu estou dentro de um clube há tantos anos, 
se eu represento um clube há tantos anos e por uma razão qualquer as 
pessoas que estão dirigindo o clube escolhem outra pessoa para representar 
esse clube na Governadoria, eu peço demissão e vou embora? E vou 
concorrer com essa pessoa em outro lugar? É isto que é ser Leão? Não para 
mim”. O candidato CL Celso Luiz Pimentel Novaes falou que veio para fazer 
uma campanha sem denegrir ninguém. Disse que na última vez que falou 
desta tribuna saiu chorando, quem estava no CD em Nova Friburgo se lembra 
disto, aí viu realmente o que é ser Leão, o que é servir alguém, o que é sentir 
a dor, o que é realmente o nosso movimento. É um movimento para 
trabalharmos e é isto que ele quer fazer, por isso pediu a cada delegado o seu 
voto amanhã, para que ele possa continuar o trabalho do Governador CL 
Eduardo, da Ex-Governadora CaL Zuraide e do futuro Governador CL 
Francisco Roberto. Finalizou dizendo “Votem pelo leonismo”. O DG CL 
Eduardo disse que com as apresentações deu para conhecermos os dois 
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candidatos, que são muito bons, e teríamos até amanhã para decidir e votar. 
A palavra foi devolvida ao Mestre de Cerimônia que a passou para o PDG do 
DLC-4 CL Rubens Ribeiro da Silva. Este lançou um desafio para que 20 CCLL 
comprassem cada um 05 bilhetes da rifa, o que acabou sendo um sucesso. A 
palavra retornou ao Mestre de Cerimônia que procedeu ao sorteio de brindes. 
A seguir, convidou a Comissão de Estatuto e Regulamento da Convenção 
para apresentação de seu relatório. O Presidente da Comissão PDG CL Luiz 
Carlos Nunes solicitou que o relator, PDG CL Josias Marques de Azevedo, 
procedesse à leitura da ata com o parecer da Comissão. Da análise da 
Moção 01, apresentada pelo PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos, com o 

apoio dos demais Governadores presentes, propondo a criação de uma taxa 
distrital no valor de cinquenta reais, para as inscrições nas Convenções a 
partir da XIV Convenção Distrital, podendo ser corrigida anualmente, o 
parecer da Comissão foi de que a mesma não conflita com os dispositivos 
Estatutários, Regulamentares e Regimentais tendo sido proposta a supressão 
da expressão “de R$ 50,00 (cinquenta reais), podendo ser corrigido 
anualmente” e acrescentando a seguinte expressão “Para as próximas 
Convenções, procedimento este que anteriormente era adotado pelo Distrito”. 
Foi o entendimento unânime da Comissão. O DG CL Eduardo Côgo colocou a 
apresentação do parecer da Comissão em discussão. O CL Aloizio Gomes de 
Souza do LC Campos disse que este pagamento já estava incluído na taxa 
Distrital e após a discussão o PCC CL Darly Vasconcelos disse que como o 
próximo Governador e sua equipe não concordam com a moção ele preferia 
retirá-la. O DG CL Eduardo disse que como quem propôs estava retirando a 
moção seria como se a moção não existisse e perguntou ao PCC CL Darly se 
ele iria retirar a moção. Este respondeu que sim e que não aceitará mais 
qualquer cargo no Distrito que se relacione com Convenção. O DG CL 
Eduardo agradeceu ao PCC CL Darly, disse que sabemos do seu sacrifício e 
que este assunto não seria mais discutido. O Presidente da Comissão pediu a 
palavra e falou que estava vendo o PCC CL Darly angustiado e sabe como é 
difícil fazer uma Convenção. Disse que o nosso Estatuto é claro e diz que a 
receita do Distrito é constituída pelas contribuições dos associados fixadas no 
orçamento semestral elaborado pelo Secretário/Tesoureiro do Distrito e 
correspondente ao número de associados existentes nos meses de junho e 
dezembro, pelas jóias dos associados fundadores e pelas quotas dos novos 
associados nas importâncias fixadas pela Convenção Distrital. Disse que o 
artigo 67 estabelece que a receita pode ser ainda produto de qualquer 
arrecadação, doações, donativos e auxílios diversos. Concluiu dizendo que na 
realidade o futuro Governador CL Francisco Roberto vai discutir com a sua 
equipe para avaliar o que será necessário para a sua administração e que 
essas colocações são boas, porque nós estamos em casa, em família e 
devemos ter nossas discussões que é onde nós aprendemos mais. O DG CL 
Eduardo disse que o debate é bom, temos que discutir e votar. Parabenizou o 
PCC CL Darly e aos CCLL que debateram a questão. Retornou a palavra ao 
Mestre de Cerimônia. Este anunciou o encerramento de suas atividades nesta 
segunda plenária, agradecendo pela honra de ter sido escolhido para executar 
a tarefa e devolveu o colar. O Governador agradeceu ao PCC CL Darly por 
sua atuação e suspendeu a plenária até amanhã para a apresentação da ata 
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da Comissão de Credenciamento, após o que faremos o encerramento desta 
plenária. Às oito horas e trinta minutos, do dia seis de maio, o PCC CL Darly 
Anacleto de Vasconcelos, procedeu à composição da mesa diretora para a 
terceira plenária, convidando o DG CL José Eduardo Côgo, o CC do DMLC 
CL Fábio de Oliveira Filho, o Secretário do Distrito CL Marco Antônio Fontana, 
o PCC CL Pedro Aurélio de Mattos Gonçalves, o 1VDG CL Francisco Roberto 
de Carvalho Moreira, o 2VDG CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho e o 
Secretário do DMLC PDG CL Wilson Roberto Pinto Rodrigues. Convidou 
também para tomarem assento nas cadeiras posteriores a IPDG CaL Zuraide 
de Figueiredo Guedes, o PDG CL José Adalberto Rebello de Oliveira, o PDG 
CL Antônio Moreira, o PDG Josias Marques de Azevedo, o PDG Jair Pinheiro 
Torres, o PDG do DLC-12 CL Josué Silva Abreu, o PDG CL Luiz Carlos 
Pessanha da Encarnação, o PDG CL João Luiz Aguilera Campos e o PDG CL 
Luiz Carlos Nunes. Composta a mesa foi passado ao DG CL José Eduardo 
Côgo o comando dos trabalhos. Este, após iniciar os trabalhos invocando a 
Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre as pessoas, declarou instalada a 
Terceira Plenária da XIII Convenção Distrital do DLC-11. Convidou a CaL 
Soraya do LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira para fazer a invocação 
a Deus. Em seguida, convidou a todos para entoarem a primeira estrofe e o 
estribilho do Hino à Bandeira. A seguir nomeou a IPDG CaL Zuraide de 
Figueiredo Guedes para atuar como Mestre de Cerimônia e a convidou para 
receber o colar. Esta cumprimentou a todos e agradeceu ao DG CL Eduardo 
dizendo que recebia com muita honra esta missão, prometendo desempenhar 
as funções da melhor forma possível. Convidou a Comissão de 
Credenciamento para a apresentação da ata. O Presidente da Comissão PDG 
CL Wilson Tótola solicitou que o secretário, PDG CL Luis Soares Cordeiro, 
procedesse à leitura da ata com o parecer da Comissão, tendo sido 
credenciados 104 delegados titulares, 27 delegados suplentes e 15 delegados 
natos, alcançando o total de 119 votos possíveis. Com a leitura da ata da 
Comissão de Credenciamento o DG CL Eduardo deu por encerrada a 
segunda plenária que havia sido suspensa no dia anterior. A palavra retornou 
a Mestre de Cerimônia que anunciou o início da votação eletrônica e procedeu 
ao sorteio de brindes. Dando sequência convidou o CC do DMLC CL Fábio de 
Oliveira Filho para fazer uso da palavra. Este cumprimentou a todos e falou 
que Ele e o Secretário do DMLC CL Wilson estão muito felizes com o que 
presenciaram na Convenção do DLC-11. Parabenizou o DG CL Eduardo, a 
DM Marissol, a toda a equipe da Governadoria pela brilhante administração do 
Distrito e ao Diretor da Convenção e sua equipe pela excelente Convenção 
realizada. Disse que a responsabilidade dos delegados é muito grande, eles 
são muito importantes, porque são eles que elegem com os seus votos os 
nossos dirigentes, por isso são as grandes personagens das Convenções. 
Afirmou que a política leonística é fundamental e que temos que nos importar 
com ela, para que tenhamos Governadorias que pela qualidade dos serviços 
possam nos orgulhar de sermos Leões. Agradeceu aos Governadores do 
Colegiado Alegria, que tem a honra de presidir, pelo trabalho de todos, pelo 
legado que estão nos deixando. Agradeceu a todos vocês do DLC-11 pelo 
trabalho que estão realizando, dizendo que está muito satisfeito e feliz com a 
qualidade dos companheiros do nosso Distrito. Parabenizou os dirigentes do 
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Distrito que participaram de todas as reuniões do Conselho de Governadores 
e dos treinamentos do Instituto de Liderança, pela responsabilidade. Falou 
sobre o programa de Lions Quest e a possibilidade de fazermos parceria com 
empresas como a Samarco, que precisa do nosso voluntariado e nós 
precisamos do apoio deles. Finalizou dizendo que graças ao trabalho dos 
Governadores do Colegiado Alegria vai marcar sua presença à frente do 
Conselho de Governadores do DMLC com um aumento líquido de mais de 
400 novos companheiros no quadro de associados e o DLC-11 está 
contribuindo com este crescimento com aproximadamente 60 associados. 
Agradeceu a todos, disse que fomos grandes parceiros, que estava felicíssimo 
e que nos esperava na Convenção em Águas de Lindóia. Parabenizou mais 
uma vez ao casal Governador e deixou um beijo no coração de todos pela 
qualidade de pessoas que somos. O DG CL Eduardo agradeceu os elogios e 
o carinho do CC CL Fábio. Falou sobre o banco de dados desenvolvido pelo 
Secretário CL Fontana, que está sendo doado para o Distrito, contendo todos 
os registros indispensáveis para gerar os relatórios necessários, o que torna a 
secretaria do Distrito totalmente informatizada. Agradeceu ao CL Fontana e 
devolveu a palavra a Mestre de Cerimônia. Esta falou como assessora de 
Lions Quest se colocando à disposição para prestar maiores informações, 
inclusive sendo necessário irá ao clube, bastando para isto ser convidada. 
Dando sequência, convidou o CL Laudir Poltronieri Rosa para suas palavras. 
Este cumprimentou a todos e informou que o ID CL Edisson Karnopp e a CaL 
Rosenete já estão no aeroporto em Vitória. Agradeceu ao DG CL Eduardo 
pela missão que lhe foi confiada de conduzir o nosso orador oficial. Disse que 
o ID CL Karnopp foi embora muito satisfeito, muito feliz e deu nota mil para a 
nossa Convenção. A palavra retornou a Mestre de Cerimônia que convidou o 
Diretor Geral da XIII Convenção CL Darly Anacleto de Vasconcelos para suas 
considerações. Este cumprimentou o CC CL Fábio de Oliveira Filho e em seu 
nome a todos os componentes da mesa e aos convencionais e falou que teve 
muitas dificuldades financeiras para realizar o evento, mas que graças a 
alguns CCLL e a alguma empresas que colaboraram conseguiu realizar pela 
5ª vez uma Convenção Distrital. Agradeceu a esses patrocinadores e aos 
CCLL colaboradores. Disse que foi uma honra poder colaborar e que se 
tivesse que fazer tudo de novo, faria, porque o DG CL Eduardo merece todo o 
esforço em retribuição a brilhante administração que fez neste AL 2011/2012. 
O DG CL Eduardo falou que o salário que recebemos no Lions é o 
reconhecimento, então queria registrar o seu agradecimento ao CL Darly e a 
CaL Odalva pelo excelente trabalho que eles realizaram, porque sem eles não 
teríamos esta Convenção que tivemos. Presenteou com uma lembrança o 
casal e os companheiros e companheiras do LC Guarapari que os ajudaram e 
não mediram esforços para o sucesso desta Convenção. O DG CL Eduardo, 
em agradecimento, prestou homenagens a alguns companheiros que foram 
importantes e fizeram o diferencial neste AL, o CC CL Fábio de Oliveira Filho, 
o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos, o PCC CL Ivan Lindemberg, o CL 
Laudir Poltronieri Rosa, o Diretor de Informática do Distrito CL Paulo Pereira 
de Carvalho Leal, o Tesoureiro do Distrito CL Nelson Schmidt de Souza, o 
Secretário do Distrito CL Marco Antônio Fontana e o Secretário adjunto CL 
Ranieri Milli. A palavra retornou a Mestre de Cerimônia que convidou as 
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Comissões de Prêmios para a apresentação dos relatórios e premiações. A 
Presidente da Subcomissão A CaL Sônia Duarte Borges e demais membros 
apresentaram o seguinte relatório: Leão mais idoso: CaL Neuza de Souza 
Guedes do LC Niterói São Francisco  com 86 anos. Leão mais jovem: CL 
Felipe Wilson Rastrelli do LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino com 24 
anos. Leão mais novo no leonismo: CaL Lucinéia Coelho Fregonassi do LC 
Cachoeiro de Itapemirim com posse em 04/2012. Leão mais antigo no 
leonismo: CL João Luiz Aguilera Campos do LC Nova Friburgo com posse em 
10/1957. Delegação com maior percentual de associados inscritos presentes: 
LC Guarapari com 70,59% (24 associados). Delegação com maior percentual 
de domadoras inscritas presentes: LC Vila Velha Glória com 50% (02 
domadoras). Delegação com maior quantidade de domadoras inscritas 
presentes: LC Colatina Centro com 18 domadoras. Maior delegação de Léos: 
Leo Clube Rio das Ostras Costa Azul: com 02 Leos. Maior delegação de 
castores: Não houve delegação. O Presidente da Subcomissão B PDG CL 
Luiz Carlos Pessanha da Encarnação e demais membros apresentaram o 
seguinte relatório: Melhor flâmula e melhor galhardete alusivos à Convenção: 
LC Porciúncula. Melhor boletim alusivo à Convenção: LC Cachoeiro de 
Itapemirim. Melhor pin: Não houve concorrente. O Presidente da Subcomissão 
C CL José Carlos Tagliaferre e demais membros apresentaram o seguinte 
relatório: Delegação mais distante: LC Niterói São Francisco. Delegação mais 
numerosa: LC Colatina Centro com 44 presentes. A palavra retornou a Mestre 
de Cerimônia que parabenizou a todos os premiados. Agradeceu a 
oportunidade de ter atuado como Mestre de Cerimônia nesta plenária e deu 
por encerrada a sua participação, devolvendo o colar. O DG CL Eduardo 
parabenizou a IPDG CaL Zuraide pelo trabalho realizado. Dando sequência, 
convidou a Comissão de Eleições para a apresentação de seu relatório. O 
Presidente da Comissão CL David Alberto Loss e demais membros da 
Comissão apresentaram o seguinte relatório: A votação iniciada às 09 horas 
se encerrou às 11 horas e 30 minutos tendo sido registrado o comparecimento 
de 119 (cento e dezenove) votantes, sendo 116 (cento e dezesseis) 
delegados natos e titulares e 03 (três) delegados suplentes. Feita a apuração 
eletronicamente os resultados foram os seguintes: Para o cargo de 
Governador – o candidato único CL Francisco Roberto de Carvalho Moreira 
obteve 109 (cento e nove) votos a favor e 10 (dez) votos contrários. Para o 
cargo de 1º Vice-Governador – o candidato único CL Deocleciano Fonseca de 
Andrade Filho obteve 107 (cento e sete) votos a favor, 11 (onze) votos 
contrários e 01 (um) voto nulo. Para o cargo de 2º Vice-Governador – o 
candidato CL Álvaro Moreira da Costa obteve 69 (sessenta e nove) votos, o 
candidato CL Celso Luiz Pimentel Novaes obteve 47 (quarenta e sete) votos e 
foram apurados 03 (três) votos nulos. Estes resultados foram submetidos à 
aprovação pelo plenário da XIII Convenção Distrital, tendo sido eleitos para o 
mandato que se inicia em 1º de julho de 2012 e termina em 30 de junho de 
2013, para o cargo de Governador do DLC-11 AL 2012/2013 o CL Francisco 
Roberto de Carvalho Moreira, para o cargo de 1º Vice-Governador do DLC-11 
AL 2012/2013 o CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho e para o cargo de 
2º Vice-Governador do DLC-11 AL 2012/2013 o CL Álvaro Moreira da Costa. 
No mesmo ato foi nomeado para Secretário e Tesoureiro do Distrito LC-11 AL 
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2012/2013 o CL Paulo Roberto Trindade Muniz. A seguir o DG CL Eduardo 
Côgo convidou o 2VDG eleito CL Álvaro Moreira da Costa para seu 
pronunciamento. Este cumprimentou a todos e agradeceu a confiança nele 
depositada. Falou que nesta eleição não houve vencedores e nem vencidos e 
que a expressiva votação dada ao CL Celso Novaes o credenciava para ser 
indicado novamente para o cargo por seu clube. Disse que a partir daquele 
momento já estaria iniciando seu trabalho, juntamente com os companheiros 
eleitos, visando o crescimento e engrandecimento do nosso Distrito. 
Agradeceu mais uma vez a todos os delegados e afirmou que vai trabalhar 
para não decepcionar os companheiros que confiaram nele e a todos os 
Leões do DLC-11. O DG CL Eduardo parabenizou o CL Álvaro e convidou o 
1VDG eleito CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho para seu 
pronunciamento. Este cumprimentou a todos e agradeceu aos convencionais 
pelo crédito a ele confiado. Falou que acredita que o que uma pessoa se torna 
ao longo da vida depende de duas coisas, as oportunidades que tem e as 
escolhas que faz, sendo preciso estar preparado para fazer as escolhas. 
Afirmou que está se preparando com toda dedicação para este momento. 
Citou Graham Bell: “Nunca ande apenas pelo caminho traçado, pois ele 
conduz somente até onde os outros foram”, afirmando que a criatividade e a 
inovação, aliadas à experiência, devem ser capazes de permitir que sejamos 
um agente transformador dentro do nosso clube e na vida das pessoas, pois o 
leonismo não pode ser estático, tem que se renovar e inovar na tarefa de 
transformar o mundo em um local mais fraterno, justo e melhor. Disse que o 
Lions não enxerga dificuldades, vê oportunidades, portanto, nunca devemos 
nos esquecer de que o comprometimento é a chave que abre as portas para 
vencer os obstáculos. Finalizou alertando que nosso movimento precisa ter 
como foco que o leonismo é um instrumento de transformação na vida das 
pessoas. É imprescindível que possamos transformar idéias em ações 
capazes de gerar valores que transpassem a barreira do assistencialismo: 
ações que possam edificar e transformar a vida de nossa comunidade. É 
preciso transformar sonhos em possibilidades. Agradeceu mais uma vez. O 
DG CL Eduardo parabenizou o CL Deocleciano e convidou o DG eleito CL 
Francisco Roberto de Carvalho Moreira para seu pronunciamento. Este 
cumprimentou a todos e agradeceu aos Ex-Governadores e delegados que 
votaram nele e a todos os companheiros que o estão apoiando desde quando 
resolveu ser candidato. Disse que vai procurar dar continuidade ao trabalho 
do DG CL Eduardo Côgo e precisa contar com o apoio dos Presidentes de 
clubes, Presidentes de Região e Divisão, de seus assessores e de todos os 
companheiros do Distrito. Disse que seu lema será: “Comprometimento, 
companheirismo com simplicidade”. Anunciou que o 1º Conselho Distrital do 
AL 2012/2013, para instalação de seu gabinete, será realizado nos dias 21 e 
22 de julho, no Centro de Convenções da UENF, na cidade de Campos dos 
Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro e que a XIV Convenção Distrital 
será realizada de 26 a 28 de abril de 2013, nas dependências do SESC da 
Praia do Grussai, na cidade de São João da Barra, no Estado do Rio de 
Janeiro. Agradeceu mais uma vez a confiança e o apoio de todos. O DG CL 
Eduardo parabenizou o Governador eleito CL Francisco Roberto e se colocou 
à disposição, juntamente com todos de sua equipe de Governadoria, para 
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auxiliarem na transição e sempre que for preciso. A seguir, o DG CL Eduardo 
Côgo fez seu pronunciamento, apresentando os números da Convenção e 
dizendo que o sucesso de sua gestão era devido à colaboração de muitos 
companheiros e companheiras, porque ninguém faz nada importante sozinho. 
Por isso agradeceu ao CC CL Fábio de Oliveira Filho pelo apoio recebido nas 
reuniões do Conselho de Governadores e nos momentos em que a ele 
recorreu; aos Governadores do Colegiado Alegria pela troca de experiências; 
aos Vices-Governadores do Distrito pela colaboração e trabalho desenvolvido; 
ao CL Paulo Rogério do LC Mogi das Cruzes-SP, a PID Rosane Vailatti e ao 
ID CL Edisson Karnopp pelas brilhantes palestras proferidas nos nossos 
Conselhos e na Convenção; ao PCC CL Darly Vasconcelos e CaL Odalva 
pela brilhante Convenção; ao PCC CL Ivan Lindemberg pelos conselhos e 
ensinamentos a ele transmitidos; ao PDG Josias Marques de Azevedo e a 
todos os Ex-Governadores do Distrito pelo incentivo e apoio recebido; ao CL 
Laudir Poltronieri e DM Marlen pelo trabalho, pelo carinho e pelas viagens 
como acompanhante e conselheiro; a todos os Presidentes de Clubes que tão 
bem o receberam em suas visitas e pela colaboração para o cumprimento de 
suas metas; aos Presidentes de Região e de Divisão que não mediram 
esforços para o crescimento dos clubes e do Distrito; aos seus assessores 
pelo trabalhos que realizaram; ao Secretário do Distrito CL Marco Fontana 
pelo brilhante e eficiente trabalho realizado; ao Secretário adjunto pela 
disponibilidade e ajuda em todos os momentos em que foi convocado; ao 
Tesoureiro do Distrito CL Nelson Schmidt pela transparência e excelência do 
trabalho desenvolvido; ao Tesoureiro adjunto pelo cooperação nos momentos 
necessários; ao Diretor de Informática CL Paulo Leal pelas transmissões via 
Internet e pela modernização do Distrito; à Secretária da sede administrativa 
Sra. Janaina e a todos os Companheiros e Companheiras que direta ou 
indiretamente colaboraram para o nosso sucesso. A todos vocês o nosso 
muito obrigado. A seguir, foi feito o sorteio da rifa da TV de 42 polegadas e 
após a saída de vários bilhetes não vendidos, foi sorteado o bilhete nº 0864, 
sendo ganhador o CL Edéser Francisco Pirola do LC Aracruz. Dando 
sequência, convidou o PDG CL Wilson Tótola para fazer a oração pelo Brasil. 
A seguir, convidou a todos para cantarmos o Hino “Ser Leão” e para que com 
uma salva de palmas déssemos por saudado o Pavilhão Nacional. Declarou 
encerrada a terceira plenária da XIII Convenção Distrital e convidou a todos 
para o arriamento das bandeiras. Às doze horas foram descerradas as 
bandeiras e dada por encerrada a XIII Convenção Distrital, do que, para 
constar foi lavrada a presente ata que segue assinada pelo Secretário que a 
redigiu e pelo Governador do Distrito LC-11. 
Colatina-ES, em 28 de junho de 2012. 
 
Marco Antônio Fontana                                                      José Eduardo Côgo 
         Secretário                                                                        Governador 

 

 
 
 
                                        


