ATA da Primeira Reunião do Conselho Distrital AL 2012/2013

Campos dos Goytacazes/RJ

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e doze, no Centro de Convenções da
UENF na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, foi realizado o 1º Conselho Distrital do
Distrito LC-11 do ano leonístico 2012/2013. Às treze horas e vinte minutos o CL Ricardo
de Paula Vasconcelos procedeu à composição da mesa diretora para a realização da
primeira plenária, convidando o Governador do Distrito CL Francisco Roberto C. Moreira,
o IPGD Presidente do Comitê de Honra CL José Eduardo Côgo, o Secretário/Tesoureiro do
Distrito CL Paulo Roberto Trindade Muniz, o 1VDG CL Deocleciano Fonseca de Andrade
Filho, o 2VDG CL Álvaro Moreira da Costa, o PCC CL Ivan Lindemberg, o PCC CL Darly
Anacleto de Vasconcelos, a PDG CaL Zuraide de Figueiredo Guedes, o PDG CL Josias
Marques de Azevedo, o PDG CL Luiz Carlos Nunes e o PDG CL Danilo Edson Duarte.
Composta a mesa, foi passado o comando dos trabalhos ao Governador do Distrito CL
Francisco Roberto C. Moreira. Após cumprimentar e dar as boas vindas a todos, deu inicio
aos trabalhos invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre as pessoas, declarou
instalada a 1ª Plenária da Reunião do 1º Conselho Distrital do AL 2012/2013. Convidou a
Cal Selma dos Santos Moreira para fazer a invocação a Deus. Em seguida convidou o PCC
CL Ivan Lindemberg para guarnecer o Pavilhão Nacional, a PDG CaL Zuraide para
guarnecer o Pavilhão do estado do Rio de Janeiro, o PCC CL Darly para guarnecer o
Pavilhão do Espírito Santo, o CL Aloizio para guarnecer o Pavilhão de Campos dos
Goytacazes e o CL Jose Nunes para guarnecer o Pavilhão de Lions Internacional Convidou
a todos para entoarem a primeira estrofe e o estribilho do Hino a Bandeira. Convidou e
nomeou o CL Ricardo de Paula Vasconcelos para atuar como Mestre de Cerimônia desta
Plenária, este agradeceu o privilégio de ser designado Mestre de Cerimônia, prometendo
desempenhar da melhor maneira possível, atendendo o que prevê as normas estatutárias.
Dando seqüência convidou o Secretário do Distrito CL Paulo Roberto Trindade Muniz para
proceder a leitura das portarias e resoluções. Este passou a ler as seguintes resoluções:
Resolução nº 01: nomeando o CL Paulo Roberto Trindade Muniz do LC Campos
Planície/RJ para o cargo de SECRETÁRIO e TESOUREIRO do Distrito. Resolução nº 02:
nomeando o CL Aloizio Gomes de Souza do LC Campos para a função de ADJUNTO DE
SECRETÁRIO. Resolução nº 03: nomeando o CL Cícero Bruno do LC Campos para a
função de ADJUNTO DE TESOUREIRO. Resolução nº 04: nomeando para o cargo de
PRESIDENTE DE REGIÂO: Região A: CL Jovelino Venturim Filho do LC Nova
Venécia; Região B: CL Robson Borges do Nascimento do LC Serra: Região C: CL
Umberto Trindade Martins do LC Campos Planície. Região D: CL Osvaldo A. Duarte
Marcussi do LC Santo Antonio de Pádua; Região E: CL Arival Jose Vieira Dibai do LC
Macaé; Região F: CL Nelson Alcides Spitz do LC Nova Friburgo. Resolução nº 05:
nomeando para o cargo de PRESIDENTE DE DIVISÂO: Divisão A1: CL Dalton Coelho
Duarte do LC Linhares; Divisão A2: CL Roque Jose Shimidth do LC Pinheiros; Divisão
B1: CL Antonio Eugenio da cunha do LC Aracruz; Divisão B2: CaL Maria da Glória
Santiago do LC Guarapari; Divisão C1: CaL Elisabeth Martins do LC Cachoeiro Rubem
Braga; Divisão C2: CL Ronaldo Alves Pereira do LC Campos; Divisão D1: CL Paulo

Sergio da Silva Leite do LC Miracema; Divisão D2: CL Edson Francis da S.Souza do LC
Itaperuna; Divisão E1: CL Jose Patrício Pisco do LC Rio das Ostras Costa Azul; Divisão
E2: CL José Rodrigues dos Santos do LC São Pedro de Aldeia; Divisão F1: CL Flavio
Campos Carvalho do LC Niterói São Francisco; Divisão F2: Cal Cecília Helena de S.
Barroso do LC Bom Jardim. Resolução nº 06: nomeando para a função de ASSESSOR
DISTRITAL: 1- Assessor de Atividades Culturais e Comunitárias: o CL Vilmar Ferreira
Rangel do LC Campos e a CaL Sonia Duarte Borges do LC Cachoeiro de Itapemirim. 2Assessor de Audição, Logopedia e Trabalho com Surdos: o CL Edson Francis da Silva
Souza do LC Itaperuna. 3- Assessor de Concurso do Cartaz sobre a Paz: a CaL Ângela
Maria Gripe do LC Porciúncula. 4- Assessor de Conscientização acerca de Diabetes: o CL
Jovelino Venturim Filho do LC Nova Venécia. 5- Assessor de Visão e Trabalho com
Cegos: o CL José Silvino Cristo do LC Colatina e o CL Marco Aurélio França de
Alvarenga do LC Campos. 6- Assessor de Conscientização Acerca de Drogas e Lions
Quest: a PDG CaL Zuraide de Figueiredo Guedes do LC Porciúncula, o CL Julio Cezar
Zardini Amorim do LC Colatina e a CaL Maria de Fátma Brito Fiasca do LC Nova
Friburgo. 7- Assessor de Extensão: o PDG CL Wilson Tótola do LC Pinheiros e o 2VGD
CL Álvaro Moreira da Costa do LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino. 8- Assessor de
Intercâmbio Juvenil: a CaL Derli Reynier Dib do LC Niterói Vital Brasil e o CL Dalton
Coelho Duarte do LC Linhares. 9- Assessor de Clubes Universitários: o CL Jocimar
Fernandes do LC Guarapari. 10- Assessor de Relações Internacionais e Folac: o PDG CL
Luiz Carlos Pessanha da Encarnação do LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino. 11Assessor de Conservação de Associados: o CL Alexandre Felipe Vieira Mendes do LC
Niterói Fonseca e o CL Alcides Zerbone Soares do LC Cachoeiro Frade e Freira. 12Assessor de Convenções e Eventos: o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos do LC
Guarapari, o CL Aloizio Gomes de Souza do LC Campos e o CL Américo Ribeiro de
Abreu do LC Campos São Tomé. 13- Assessor de Desenvolvimento da Mulher no
Leonismo: a CaL Odalva Fonseca de Vasconcelos do LC Guarapari, a CaL Maria Eny
Carvalhal Rodrigues do LC Macaé, a CaL Soraya Brunhara Canuto de Andrade do LC
Cachoeiro Frade e Freira, a CaL Giselle Cereja de Alencar do LC Campos e a CaL
Verginia Dias Lindemberg do LC Niterói São Francisco. 14- Assessor de Desenvolvimento
e Oportunidades Leonísticas: o PDG CL Danilo Edson Duarte do LC Vila Velha e o PDG
CL José Brasileiro Dourado do LC Nova Venécia. 15- Assessor de Lions Internacional
Fundation: o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos do LC Guarapari, a CaL Sonia
Duarte Borges do LC Cachoeiro de Itapemirim e CaL Telma de Freitas Ráfare do LC
Niterói Fonseca. 16- Assessor de Clubes de Léos e Castores: o CL Diogo Henrique Avelino
do LC Campos Tamandaré, o CL Domingos Sávio G. Brandão do LC Cachoeiro Rubem
Braga e o Léo Jean Mac Neto do LC Macaé Imbetiba. 17- Assessor de Meio Ambiente e
Trânsito: o CL Paulo Sergio Nunes da Silva do LC Cordeiro, o CL Edson Coroa Andrade
do LC Campos Tamandaré e o CL Denílson José Bazeth dos Santos do LC Porciúncula.
18- Assessor de Aumento de Associados: o PDG CL José Adalberto Rebelo de Oliveira do
LC Aracruz, o PDG CL Gerbert Nogueira Bastos do LC Itaperuna e o CL Cledilson
Azeredo Carvalho do LC Macaé. 19- Assessor de Desenvolvimento Juvenil: o CL Cláudio
Guimarães do LC Cachoeiro Rubem Braga, a CaL Eliane Prates de Figueiredo do LC
Niterói São Francisco e o CL Anderson Luiz Emery Santos do LC Guaçui. 20- Assessor de
Relações Públicas e Instrução Leonística: o PCC CL Ivan Lindemberg do LC Niterói São
Francisco e o CL Theocrito Valle Santiago do LC Guarapari. 21- Assessor de Preparação
de Líderes: a CaL Ângela Maria Gripe do LC Porciúncula, o CL Theócrito Valle Santiago

do LC Guarapari, a CaL Anézia de Lima C. Ribeiro do LC Guarapari, a PDG CaL Zuraide
de Figueiredo Guedes do LC Porciúncula e o 1VGD CL Deocleciano Fonseca de Andrade
Filho do LC Cachoeiro Frade e Freira. 22- Assessor de Comunicação, Companheirismo e
Marketing: o CL Laudir Poltronieri Rosa do LC Serra, o CL David Alberto Lóss do LC
Cachoeiro de Itapemirim, o CL Fabrício Lírio Rodrigues do LC Campos e o CL Ediclenis
Santos Silva do LC São Mateus Cricaré. 23- Assessor de Estatutos, Regulamentos e
Assuntos Legais: o PDG CL Luiz Carlos Nunes do LC Vila Velha Gloria, o PDG CL Luiz
Carlos Pessanha da Encarnação do LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino, o PDG CL
Josias Marques de Azevedo do LC Serra, o PDG CL Gumercindo Moura do LC Macaé, o
PDG CL Gustavo Sebastião Lessa Ráfare do LC Niterói Fonseca e o CL José Nunes da
Fonseca do LC Campos Planície. 24- Assessor de Saúde e Promoção Humana: a CaL
Giselle Cereja de Alencar do LC Campos e o CL Jocimar Tamanini do LC Colatina. 25Assessor de Serviços a Crianças: o CL João Batista Loyola do LC Colatina Rio Doce e a
CaL Nely Ambrósio Prazeres do LC Campos. 26- Assessor de Alerta: o CL Paulo Roberto
Carvalho do LC Cachoeiro de Itapemirim e o CL José Carlos Miranda do LC Cardoso
Moreira. 27- Assessor de Protocolo: o PDG CL Darly Anacleto de Vasconcelos do LC
Guarapari, o PDG CL Luiz Carlos Nunes do LC Vila Velha Gloria, o PDG CL Danilo
Edson Duarte do LC Vila Velha e o PDG CL Wilson Tótola do LC Pinheiros. 28- Assessor
Especial da Governadoria: o CL Ricardo de Paula Vasconcelos do LC Campos Planície e o
CL Everaldo Baptista Monteiro do LC Campos. 29- Assessor de Educação, Civismo e
Cidadania: o PDG CL João Carlos de Oliveira Lemos do LC São Gonçalo, o CL Daniel
Alves de Lima do LC Guaçui e a CaL Iosana Fundão Azevedo do LC São Mateus Cricaré.
Diretor de Informática do Distrito: o CL Paulo Pereira de Carvalho Leal do LC Guarapari.
Coordenador da Equipe Global de Aumento de Sócios (GMT): o 1VGD CL Deocleciano
Fonseca de Andrade Filho do LC Cachoeiro Frade e Freira. Coordenador da Equipe Global
de Liderança (GLT): a CaL Ângela Maria Gripe do LC Porciúncula. Resolução nº 07:
nomeando para constituírem as Comissões Técnicas do Conselho Distrital – 1- De Moções:
Presidente: o PDG CL José Adalberto Rebello de Oliveira do LC Aracruz: Membros: o
PDG CL Josias Marques de Azevedo do LC Serra, o PDG CL Luiz Carlos Pessanha da
Encarnação do LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino, o PDG CL Wilson Tótola do LC
Pinheiros. Suplentes: o PDG CL Jair Pinheiro Torres do LC Vila Velha Gloria, o CL Hélcio
de Oliveira Coutinho do LC Saquarema e o CL Mario Terra Arêas Filho do LC Campos. 2De Estatutos e Regulamentos: Presidente: PDG CL Luiz Carlos Nunes do LC Vila Velha
Gloria. Membros: o PDG CL Gustavo Lessa Ráfare do LC Niterói Fonseca, o PDG CL
Gumercindo Moura do LC Macaé e o PDG CL Danilo Edson Duarte do LC Vila Velha.
Suplente: o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos do LC Guarapari e o CL Cícero Bruno
do LC Campos. 3- De Ética Leonística: Presidente: o PCC CL Ivan Lindemberg do LC
Niterói São Francisco. Membros: o PDG CL João Luiz Aguilera Campos do LC Nova
Friburgo e o PDG CL Jair Pinheiro Torres do LC Vila Velha Gloria. Suplentes: o PDG CL
Antonio Moreira do LC Nova Venécia, o CL José Carlos Tagliaferre do LC Nova Venécia
e o CL Erenilson Jardim Marinho do LC Casimiro de Abreu. Lidas todas as resoluções a
palavra retornou ao Mestre de Cerimônia que convidou o Secretário do Distrito CL Paulo
Roberto para proceder a leitura da ata do 4º Conselho Distrital do AL 2011/2012. O PDG
CL Josias Marques de Azevedo do LC Serra solicitou que fosse dispensada a leitura da ata
em virtude de seu tamanho e que todos já terem conhecimento da mesma, pois foi
disponibilizada no site do Distrito. O Governador colocou em discussão e votação a
dispensa da leitura da ata, não havendo discussão, a dispensa da leitura da ata foi colocada

em votação sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o Governador colocou em
discussão e votação a ata do último Conselho Distrital. Não havendo discussão, foi
colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Retornou a palavra ao Mestre de
Cerimônia que convidou o IPDG CL José Eduardo Côgo para apresentação do Relatório
final do AL 2011/2012 . Este cumprimentou a mesa e a todos os presentes e passou a fazer
um relato de sua administração, destacando a divulgação da marca que foi fundamental
para nossa administração, outro ponto fortíssimo que serve como indicador aos futuros
Governadores foi a continuidade administrativa dando seqüência do que se iniciou com o
PDG CL Daniel e que foi muito bem cumprida pela querida e eterna PDG CaL Zuraide,
dando os parabens por isso. Procuramos fortalecer o companheirismo lembrando que as
reuniões tem que ser prazeirosa, alegre e descontraída , neste momento aproveitou para
agradecer a todos os Clubes pela acolhida quando da sua visita, destacando a recepção
calorosa quando da visita ao LC Porciúncula. Falou das parcerias como outro ponto forte da
sua Administração, pois Lions sem parceria vai acabar, o Clube que não fizer parcerias
fortes não vai sobreviver, procurar fazer parcerias com o Poder Público, Sindicatos,
Maçonaria e outros Clubes de Serviços. falou também do Planejamento, pois tudo foi
planejado para todo o seu Ano Leonístico., falou do comprometimento e valorização dos
Presidentes de Região, Divisão e dos Clubes, pois sem eles não teríamos feito nada. Na
quantidade de associados nós pegamos o Distrito com 1405 e estamos entregando em 30/06
com 1473 associados com aumento real de 68 companheiros, dando um percentual de
4,93%, entrada e saída de associados: foram admitidos 202 novos companheiros, bem
próximo de nossa meta e baixados 120 com mais 15 Companheiros falecidos, nós tivemos
27 clubes com aumento de associados e 18 clubes que perderam e tivemos 6 clubes que
permaneceram com o mesmo número, a quantidade de associados por Região: na Região A
saímos de 330 para 351 associados, Região B de 183 para 198, Região C de 308 para 336,
com destaque para os Lions Clubes de Cachoeiro, Região D de 223 para 232, Região E foi
a única que apresentou um crescimento negativo saindo de 199 para 194 e na Região F o
número ficou inalterado, em seguida fez um balanço do número de associados por Divisão
com os respectivos Clubes e fazendo uma observação ao DG Roberto quanto a necessidade
de crescimento de todos os Clubes de Campos. Destacou como importante de sua
Governadoria a quantidade de Companheiro Melvin Jones, pois foram feitos no Distrito 34
novos Companheiros, com destaque para o seu clube o LC Colatina que conseguiu fazer 10
Companheiros Melvin Jones. Falou que no mutirão da saúde o Distrito deixou a desejar,
pois da meta de 51.000 atendimentos só foram feitos 5.969, falou que o Concurso do Cartaz
da Paz foi muito concorrido parabenizando a Cal Ângela Gripe pelo sucesso pois tivemos
27 clubes participando e 24 clubes que não participaram, sendo vencedor o cartaz
apresentado pelo LC Nova Friburgo. Plantio de árvores: a meta era plantar 10.000 árvores e
atingimos 38.671, só considerando árvores nativas da mata atlântica, Email corporativo
conseguimos que 50 clubes passasse a usar de alguma forma, dando os parabéns ao CL
Paulo Leal pelo belo trabalho na área de informática. Falou sobre movimento de associados
onde 42 clubes informaram normalmente e 9 clubes deixaram de informar. Falou sobre a
regularidade de pagamentos onde consta 46 clubes em dia e 5 clubes em débito com o
Distrito. Concurso de clubes teve a participação de 30 clubes, sendo feita com muito
critério a avaliação, inclusive foi adiada a divulgação do resultado e a premiação para o 2º
Conselho Distrital, em Conselho Distrital tivemos o comparecimento de 45 clubes, sendo
que 6 clubes não registraram presença em nenhuma reunião. Terminando citou que o
segredo não é o que você faz, mas como você faz o leonismo, pensar no leonismo olhando

para frente, acreditar, temos que inovar. Aproveitou para agradecer a equipe que colaborou
bastante pois ninguém faz nada sozinho, o meu agradecimento e os agradecimentos de
Marissol e muito abrigado a todos vocês. Retornando a palavra ao Mestre de Cerimônia ,
este transmitiu ao Governador uma mensagem do Presidente da Associação Comercial e
Industrial de Campos, Sr. Amaro Ribeiro Gomes, colocando aquela casa a disposição do
Distrito LC11 e de imediato passou a palavra ao Governador para apresentação de seu
plano de metas para o AL 2012/2013, o Governador deu as boas vindas a todos e antes de
iniciar a sua apresentação convidou toda a sua família para ser apresentada aos presentes,
recebendo os aplausos de todos. Em seguida começou a falar sobre suas metas, sendo a 1ª
meta: Incrementar um aumento real de 10% do número de associados. 2ª meta: Retenção
dos associados de cada Clube do Distrito. 3ª meta: Implantação do Programa Lions Quest
na educação, com incentivo a leitura. 4ª meta: Intensificar as ações de GLT e GMT. 5ª
meta: Fundação de pelo menos 1 Clube de Lions e 2 Clubes de LEO. 6ª meta: Incentivar
parcerias com Municípios, Estado e Federação através de participação em conselhos. 7ª
meta: Fortalecimento do programa Sight First, através de parcerias com Óticas e
Oftalmologistas. 8ª meta: Estimular a divulgação do Leonismo e das atividades dos Clubes
na imprensa falada e escrita. 9ª meta: Intensificar ações com asilos e creches. 10ª meta:
Incentivar os Clubes para que faça pelo menos 01 companheiro Melvin Jones.
Apresentadas as metas o Governador convidou a todos para assistir uma apresentação do
vídeo sobre o lema do Presidente Internacional Wayne Madden, “Em um mundo de
prestação de serviço”, que será disponibilizado no site do Distrito. Dando seqüência o
Governador Roberto passou a falar sobre as metas do Presidente Internacional, com ênfase
para o Programa de incentivo a leitura pois através da leitura as pessoas terão mais
condições de se expressar melhor e solicitou aos Presidentes de clubes que façam parcerias
com colégios, divulgou as Campanhas de Ação para Serviços Globais: em Agosto: Como
engajar os jovens, em Outubro: Compartilhando a dádiva da visão, em Dezembro/Janeiro:
Alívio à fome e Abril: Proteção do nosso meio ambiente. Devolveu a palavra ao Mestre de
Cerimônia que convidou o CL Aloizio Gomes de Souza para fazer a apresentação do
palestrante Professor Dr.Vanildo Silveira que falará sobre a importância da Universidade
Estadual do Norte Fluminense-UENF no contexto regional, após o término da palestra o
Governador agradeceu ao Dr. Vanildo pela brilhante explanação sobre a UENF, falou sobre
a intenção em fazer parcerias e fez entrega de um Certificado. Em seguida o Mestre de
Cerimônia passou a palavra ao Secretário CL Paulo Roberto Muniz para proceder a leitura
e encaminhamento das moções apresentadas: Moção nº 01-apresentada pelo Governador,
que propõe incentivar o ingresso da mulher no leonismo. Moção nº 02- apresentada pelos
quatros clubes da cidade de Campos-Divisão C-2, que propõe sediar a próxima Convenção
Distrital. Moção nº 03- apresentada pelo Governador, que propõe aumentar a TaxaDistrital
para R$ 60,00 por semestre. Após a leitura as moções foram encaminhadas ao PDG Josias
Marques de Azevedo para análise da Comissão de Moções. Em seguida houve uma pausa
para o cooffe break. Dando reinicio a primeira plenária o Mestre de Cerimônia anunciou os
treinamentos para os Presidentes de clube, Secretários e Tesoureiros com o CL Paulo Leal
e o CL David Loss neste auditório, para Presidentes de Região e de Divisão com o VDG
CL Deocleciano e a CaL Ângela Grippe no Anfiteatro 2 e as Compaheiras e Domadoras
com a CAL Selma no Anfiteatro 1. O treinamento no auditório foi comandado primeiro
pelo Diretor de Informática do Distrito CL Paulo Leal, que fez uma apresentação do site do
Distrito e orientando para um melhor aproveitamento do sistema e logo após foi a vez do
CL David Loss que falou mais especificamente para os Secretários de clubes. Finalizados

os treinamentos, foram sorteados vários brindes. O Mestre de Cerimônia informou que a
apresentação da Previsão Orçamentária para o 1º semestre do AL ficou para ser lida na 2ª
Plenária, fez um convite para a Noite do Companheirismo às 20,30hs no Restaurante
Bonno Gril e em seguida devolveu o colar ao Governador que agradeceu ao CL Ricardo de
Paula Vasconcelos por sua brilhante atuação, em seguida convidou o CL Everaldo Baptista
Monteiro para guarnecer a Bandeira do Brasil e convidou a todos para que com uma salva
de palmas déssemos por saudado o Pavilhão Nacional, declarando encerrada a primeira
plenária. Às nove horas e vinte minutos do dia vinte e dois, o CL Everaldo Baptista
Monteiro procedeu a composição da mesa diretora para a segunda plenária, convidando o
DG CL Francisco Roberto Moreira, o IPDG CL José Eduardo Côgo, o CL Paulo Roberto
Muniz Secretário/Tesoureiro do Distrito, o 1VDG CL Deocleciano Fonseca de Andrade
Filho, o 2VDG CL Álvaro Moreira da Costa, o PCC CL Darly Anacleto Vasconcelos, o
PCC CL Ivan Lindenberg, a PDG CaL Zuraide de Figueiredo Guedes, o PDG CL Josias
Marques de Azevedo, o PDG CL Luiz Carlos Nunes, o PDG CL Luiz Carlos Pessanha da
Encarnação e o PDG CL Danilo Edson Duarte. Composta a mesa o Governador deu inicio
invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre as pessoas, declarando aberta a
segunda plenária do 1º Conselho Distrital do AL 2012/2013, convidou a DM Maria Inês do
Lions Clube Campos Planície para fazer a invocação a Deus. Em seguida convidou o CL
Paulo Leal para guarnecer o Pavilhão de Lions Internacional, o CL Cícero Bruno para
guarnecer o Pavilhão de Campos, o CL Theocrito Santiago para guarnecer o Pavilhão do
Espírito Santo, a CaL Ângela Grippe para guarnecer o Pavilhão do Rio de Janeiro e o
2VDG CL Álvaro Moreira da Costa para guarnecer o Pavilhão Nacional. Convidou a todos
para entoarem a primeira estrofe e o estribilho do Hino a Bandeira. Em seguida convidou o
CL Everaldo Baptista Monteiro para funcionar como Mestre de Cerimônia, o qual
agradeceu a distinção e convidou os companheiros do Leo Clube Rubem Braga que
cumprimentou a todos e fez uma homenagem ao IPDG José Eduardo Côgo e sua DM
Marissol , agradecendo pelo apoio dado no AL 2011/2012, em seguida homenageou
também o DG Roberto, que agradeceu a homenagem e prometeu dar todo apoio aos Clubes
de Leo. Dando seqüência convidou o Adjunto de Tesoureiro do Distrito, CL Cícero Bruno
para a apresentação da previsão orçamentária do 1º semestre do AL 2012/2013, este após
fazer leitura de uma mensagem do Governador aos membros do Conselho Distrital onde
solicita aprovação para aumento da Taxa Distrital, que passará para R$ 60,00, tendo em
vista que das receitas previstas consta uma inadimplência dos clubes no valor de R$
10.181,98, sendo que em 4 deles o débito é de R$ 9.882,58, além de também fazer parte da
previsão uma verba de R$ 6.000,00 que será destinada a despesas dos Vices Governadores,
passou a fazer a apresentação da previsão orçamentária onde consta um total de receitas de
R$ 104.459,47, composta de: R$ 6.691,38 de saldo existente em 30/06/2012 e R$
97.768,09 de valores a receber, e um total de despesas de R$ 97.730,23, composta de R$
47.102,23 de valores a transferir e R$ 50.628,00 de despesas administrativas , ficando um
superávit de R$ 6.729,24. neste momento o PDG CL Luiz Carlos Pessanha da Encarnação
solicitou pela ordem, usando da palavra solicitou ao Governador que o relatório da previsão
orçamentária depende do resultado da comissão de moções e que a previsão está inserida
nesta comissão e pediu que fosse distribuída uma cópia aos membros do Conselho
Deliberativo para que possa observar uma nova verba não prevista em orçamentos
anteriores, disse que não é contra a verba para os Vice Governadores mas nós temos que
obedecer as normas e estatutos de Lions Internacional, pois terá que ter regras para o uso
desta verba, desta forma solicitou que fosse suspensa a discussão e aprovação da previsão

para aguardar o resultado das Moções. Voltando a palavra ao Governador, este colocou em
discussão e votação a proposta do PDG CL Pessanha sendo aprovada por
unanimidade.Retornando a palavra ao Mestre de Cerimônia, este convidou os membros da
Comissão de Moções para apresentação do seu relatório. O Presidente PDG CL Luiz Carlos
Pessanha da Encarnação, cumprimentou a todos e solicitou que o relator, PDG CL Josias
Marques de Azevedo fizesse a leitura da ata com o parecer da Comissão de Moções:
Moção nº 01- apresentada pelo Governador, que propõe a isenção de pagamento de jóia e
cota distrital, referente ao primeiro semestre do AL 2012/2013, para as Domadoras e todas
as mulheres da sociedade que se tornarem Companheira Leão, o parecer da comissão foi
que deixou de considerá-la tendo em vista que sua finalidade conflita com a moção nº 02
que solicita aumento da taxa distrital para fazer face ao aumento das despesas, o parecer da
comissão foi colocado em discussão. o IPDG CL José Eduardo Côgo elogiou o parecer
mas ponderou que o aumento de novas Companheiras Leão terá reflexo na quantidade de
associados dos clubes e um aumento de arrecadação no segundo semestre do Ano
Leonístico, que vai ser um sucesso total. Em seguida pediu a palavra o PCC CL Darly A.
Vasconcelos informou que já existe jurisprudência sobre este assunto, pois quando foi
Governador em 2003/2004 houve esta isenção para o primeiro semestre e tivemos um
resultado positivo, inclusive com premiação de Lions Internacional, a PDG CaL Zuraide e
o IPDG CL Eduardo Côgo também fizeram, concordando que é conflitante mas que uma
coisa não depende da outra, ficando registrado que a isenção é tão somente das taxas do
Distrito, ficando os Clubes responsáveis pelo pagamento a Lions Internacional. Em seguida
foi colocado em votação o parecer da comissão de moções, sendo rejeitado por maioria
absoluta com dois votos a favor. A seguir foi colocada em votação a moção nº 01, tendo
sido aprovada por maioria absoluta com um voto contra. Moção nº 02- apresentada pelo
Governador, que propõe um aumento no valor da semestralidade, passando de cinqüenta
reais para sessenta reais, o parecer da comissão ficou em suspenso até que seja analisada a
previsão orçamentária. Moção nº 03- apresentada pelos quatros clubes da cidade de
Campos, propondo sediar a XIV Convenção Distrital, a comissão após análise deu seu
parecer favorável por encontrar preenchidos os requisitos legais, recomendando que seja
levada a apreciação da Assembléia para discussão e votação. A moção foi colocada em
discussão e não havendo discussão foi colocada em votação, sendo aprovada por
unanimidade. Dando continuidade o Mestre de Cerimônia convidou o CL Theócrito Valle
Santiago que cumprimentou a todos e passou a fazer uma palestra sobre Motivação e
Treinamento, principalmente para os novos associados com ilustração através de projeção
de um vídeo, finalizando agradeceu a todos pela paciência. Seguindo o Mestre de
Cerimônia passou a palavra ao Governador que fez a indicação do CL Denílson Sales de
Souza do LC Campos Planície para Diretor Geral da XIV Convenção do Distrito LC11,
convidando-o para fazer sua apresentação, o CL Denílson usou da palavra falando das suas
responsabilidades e limitações e confiando no trabalho em equipe prometeu realizar uma
das melhores convenções, solicitando a todos que começassem a fazer a sua divulgação
junto aos seus clubes. Retornando ao Mestre de Cerimônia, este convidou a CaL Ângela
Gripe, Assessora de Concurso Cartaz da Paz para divulgação do concurso neste Ano
Leonístico, a CaL após os cumprimentos formais solicitou que todos ficassem em pé para
uma dinâmica e logo a seguir fez um agradecimento a todos os 27 clubes que participaram
no ano passado e agradecer ao LC Rubem Braga que nos recebeu no ano passado para fazer
a final do Cartaz da Paz. Solicitou que todos os clubes participem do Concurso e que os
Presidentes indique um responsável pelo Concurso, informou que os Kits já foi pedido ao

Lions Internacional mas ainda não chegou e que seram enviados aos clubes, informou que o
lema deste AL é “Imagine a Paz” e que a premiação vai ser feita ao 1º, 2º e 3º colocado,
encerrando solicitou a colaboração de todos para o sucesso do Concurso, agradecendo a
atenção de todos. A seguir o MC convidou o CL Cláudio Guimarães do LC Rubem Braga
para fazer uso da palavra, após cumprimentar a todos solicitou aos Companheiros do seu
clube que se encontrava presente para entregar um Distintivo e uma Placa ao Assessor de
Leo do LC Rubem Braga, CL Domingos pelo seu brilhante trabalho junto aos Léos, o CL
agradeceu a homenagem e disse que ela pertence a todos os Companheiros. Em seguida
foram feitos sorteios de brindes oferecidos pelos clubes. Dando continuidade o MC
convidou o IPDG CL Jose Eduardo Côgo para premiação do AL 2011/2012, após
cumprimentar a todos falou que a proposta era realizar a premiação dos Presidentes de
Região, de Divisão e Assessores mas com não foi possível fazer o fechamento do
Concurso dos Clubes, a premiação fica para o próximo Conselho Distrital e aproveitou para
premiar todos os Clubes que terminaram o ano leonístico com saldo positivo de
associados, com um Certificado pelo Fortalecimento do Leonismo, que foi concedido ao
LC Linhares, LC Pinheiros, LC Mantenópolis, LC Barra de São Francisco, LC Ecoporanga,
LC São Mateus Cricaré, LC Serra, LC Aracruz, LC Santa Tereza, LC Guaçui, LC
Cachoeiro de Itapemirim, LC Cachoeiro Rubem Braga, LC Cachoeiro Frade e Freira, LC
Campos Tamandaré, LC Miracema, LC Porciúncula, LC Colatina, LC Cardoso Moreira,
LC Cabo Frio, LC Araruama, LC Saquarema, LC São Pedro de Aldeia, LC Bom Jesus do
Itabapoana, LC Itaboraí, LC Cordeiro, LC Nova Friburgo e LC Nova Friburgo Conselheiro
Paulino, que foi o Clube que colocou mais associados, prosseguindo o IPDG Eduardo
Côgo, justificou a ausência do CL Nelson Schmidt, Tesoureiro do Distrito no AL
2011/2012, passou a fazer a prestação de contas de seu Ano Leonístico, primeiramente
salientou que esta prestação está sendo analisada pela Comissão de Finanças nomeada pela
Governadoria atual, cujo Presidente é o CL Marco Antônio Fontana que deu o seu parecer
e encaminhou para os demais componentes da Comissão, em seguida fez um relato sobre
sua trajetória ao longo de seu Ano Leonístico, tendo percorrido mais de 42.000 Km em seu
carro visitando os Clubes e que todos os comprovantes das despesas realizadas, todas as
notas fiscais encontram-se anexadas na prestação de contas estando à disposição de todos,
se dirigindo aos membros do Conselho Deliberativo deu inicio a apresentação da
movimentação de associados e da movimentação financeira do AL 2011/2012 em
cumprimento ao que estabelece o artigo 17 letra q do Estatuto do LC-11, apresentou o
demonstrativo das receitas e despesas, o balancete do 1º semestre encerrado em 31/12/2011
e o balancete do 2º semestre encerrado em 30/06/2012, comprovante de regularidade fiscal
da pessoa jurídica, todas as certidões negativas estão em dia. Sobre a movimentação de
associados falou que em 01/07/2011 haviam 1405 associados e que chegou ao final do AL
2011/2012 com 1473 associados, resultando um saldo positivo de 68 associados. Na
movimentação financeira, os balancetes analíticos mensais são detalhados todas as despesas
e receitas realizadas, podendo servir como parâmetro para a Previsão Orçamentária do
próximo Ano Leonístico. O saldo que foi passado para o AL 2012/2013 foi de R$ 6.691,38,
assim composto: saldo em banco no valor de R$ 1.009,06, saldo em caixa de R$ 876,77
referente a dois cheques pré datados no valor de R$ 400,00 cada mais R$ 76,77 e Saldo de
aplicação financeira de R$ 4.805,55, informou que o total dos Clubes em atraso com as
taxas distritais é de R$ 10.181,98 e que o valor do crédito para com os clubes é de R$
1.041,52. Falou que do montante de R$ 76.118,00 gastos com a 13º Convenção realizada
em Guarapari, R$ 42.500,00 foi repassado pelo Distrito e que R$ 33.956,00 foi arrecadado

através de doações e patrocínios, tendo como resultado um saldo credor de R$ 338,00, em
seguida fez elogios ao PCC CL Darly e CaL Odalva pelo sucesso que foi a XIII
Convenção do Distrito LC11, prosseguindo comentou que com relação a Prestação de
Contas, ela foi encaminhada a Comissão de Finanças para o seu parecer, falou que tudo
relativo a números eu deleguei ao Tesoureiro, que é contador e que a Comissão de Finanças
é formada por 3 Contadores e que qualquer dúvida com relação aos números peço que faça
por email ou até uma convocação. Em seguida usou da palavra o CL Jairo Alves Nunes do
LC Campos Tamandaré, membro da Comissão de Finanças, que informou que recebeu um
email da CaL Maria Alipia com o seguinte teor: considerem esse parecer assinado por
mim, pois por motivo de saúde não poderei estar presente, em seguida fez a leitura do
Parecer do Conselho Fiscal. Retornando a palavra ao PDG Eduardo Côgo, este observou
que qualquer discussão sobre o assunto, pede que seja feito por quem de direito, encerrando
o relatório agradeceu aos Presidentes, Secretários e Tesoureiros de todos os Clubes do
Distrito, a Janaina Secretária Administrativa da sede do Distrito, a todos que colaboraram
para o cumprimento das metas, e a compreensão de todos os dirigentes que se esforçaram
para que esta gestão fosse a melhor possível, devolvendo a palavra ao Mestre de Cerimônia,
O CL Cícero Bruno solicitou a palavra pela ordem antes da votação do parecer e
argumentou que o Relatório da Comissão inicia com reunimos a comissão, mas só tem um
membro e que os valores apresentados no Relatório difere do que a contabilidade oficial
do Distrito registrou, neste caso para ter condições de elaborar a Previsão Orçamentária do
AL 2012/2013, por esta razão solicitou que os membros do Conselho examinem esta
Prestação de Contas, em seguida o PCC CL Darly Vasconcelos solicitou pela ordem e
discordando do CL Cícero, apesar de sua competência técnica e conhecimento contábil,
argumentou que as pessoas escolhidas para fazer parte de uma Comissão são de alta
confiabilidade e competência técnica, portanto se o parecer atesta que as contas estão
corretas e os dados conferem com os originais, nós não temos nada a discutir. Em seguida o
Governador colocou em votação o parecer da comissão que foi aprovado por unanimidade.
Retornando a palavra ao MC que de imediato convidou o PCC CL Darly Anacleto
Vasconcelos para sua mensagem como Coordenador de LCIF no Distrito LC11, este
cumprimentou a todos e passou a fazer um balanço quando da gestão da PDG Zuraide
foram 25 novos Companheiros Melvin Jones e na gestão do PDG Eduardo Côgo foram 34
novos Companheiros, solicitando a todos o apoio e empenho para cumprir a meta de 51
novos Companheiros Melvin Jones neste Ano Leonístico, pois a nossa Fundação depende
da colaboração de todos os Companheiros, finalizando agradeceu a todos. O MC Passou a
palavra ao PDG CL Luiz Carlos Pessanha da Encarnação para o parecer da Comissão de
Moções, começou dizendo que após a aprovação da Prestação de Contas a Comissão esta
apta a dar o seu parecer, sendo favorável ao aumento da Taxa Distrital de R$ 50,00 para
R$ 60,00 e que fosse colocada em votação a Previsão Orçamentária, mas que nós
gostariamos que o Governador estabelecesse regra de auditoria para a prestação de contas
da verba destinada aos Vices Governadores e gostaríamos também de resolver mais uma
vez uma verba que persiste que é a arrecadação para Leos e Castores, pois gostaríamos que
existisse a verba e existisse Leos e Castores porque eles são a esperança de renovação do
movimento, mas que precisa ser regularizado junto a Lions Internacional , sugerindo que
não existindo Leos e Castores a verba seja remanejada para um assunto mais importante,
neste momento o Governador passou a palavra ao CL Diogo Henrique Avelino do LC
Campos Tamandaré, Assessor de Leos e Castores, que cumprimentou a todos, agradeceu ao
CL Governador pela sua indicação, falou que seu principal objetivo é buscar o crescimento

do movimento, fazendo com que tenha até vida própria e tenha mais independência em
relação ao Lions, pois sabe que o Lions vai apadrinhar, vai orientar, vai ajudar, mas que o
movimento tenha autonomia, que possa trabalhar e que eles possam desenvolver as suas
necessidades. Devolvida a palavra ao PDG Pessanha este solicitou que o Governador
submeta aos membros do Conselho Distrital a aprovação ou não do aumento da Taxa
Distrital e não tendo nada mais a tratar a Comissão de Moções encerrou os seus trabalhos
agradecendo a todos. Em seguida foi colocado em votação o aumento da Taxa Distrital,
sendo aprovado por maioria absoluta com 2 votos contra. Dando sequência o Mestre de
Cerimônia convidou o CL Adevalter Pereira, Presidente do LC Cachoeiro Frade e Freira
que informou que os Clubes de Cachoeiro desejam sediar o 2º Conselho Distrital a ser
realizado nos dias 20 e 21 de outubro, após ser colocada em discussão a proposta foi
colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade, após foram sorteados vários
brindes, Em seguida foi colocada em votação a Previsão Orçamentária do 1º semestre do
AL 2012/2013, antes porém o PDG Luiz Carlos Nunes solicitou uma Questão de Ordem,
iniciou cumprimentando aos componentes da mesa e demais companheiros, falou que pediu
a palavra para fazer uma orientação como Presidente da Comissão de Estatutos e
Regulamentos, pois na Previsão Orçamentária deste AL consta uma verba de representação
destinada aos Vices Governadores, matéria que já foi objeto de apreciação em Conselho
Distrital anterior tendo sido rejeitada, disse que acha justo, pois esta verba já existe em
Distrito de São Paulo ha muito tempo, só que é preciso, para que seja cumprido o nosso
Estatuto e Regulamento, que esta previsão seja feita através de uma Moção criando a
verba de Gabinete para os Vices Governadores e só depois de apreciada e aprovada pelo
Plenário é que ela poderá ser votada na Previsão Orçamentária, falou que é favorável a tudo
isto e que só esta falando em termo regimental, pois estamos agindo de maneira
equivocada, sem respeitar o Estatuto e o Regulamento e também temos que criar normas de
auditoria para analisar as prestações de contas dos Vices Governadores, prosseguindo falou
que outro assunto é os débitos dos Clubes com o Distrito que tem que ser pago, podendo o
Governador negociar e parcelar o débito, mas a anistia do débito só pode ser concedida pelo
Plenário do Conselho, encerrando desejou ao Governador sucesso na sua gestão e
agradeceu a todos. Em seguida usou da palavra o PDG Danilo Edson Duarte que buscando
uma solução rápida para este problema pois há necessidade que se aprove uma moção,
então como membro do Gabinete apresentou esta Moção oral: Eu proponho que seja
deferida a verba para os Vices Governadores e para o Governador na forma colocada pela
Governadoria, esta é a Moção oral, se for aprovada pelo Plenário fica aprovada, em seguida
o Governador colocou em votação a Moção oral, sendo aprovada por unanimidade e logo
após colocou em votação a Previsão Orçamentária que também foi aprovada por
unanimidade. Em seguida o Governador determinou a criação de uma comissão que irá
estabelecer as normas e condutas para as prestações de contas da verba destinada aos Vices
Governadores e nomeou o PDG Luiz Carlos Pessanha da Encarnação para presidir e criar
esta comissão e devolveu a palavra ao Mestre de Cerimônia que convidou o CL Cledilson
do LC Macaé para fazer uso da palavra, que cumprimentou os componentes da mesa e
demais Companheiros e passou a homenagear com uma placa primeiramente o CL Laudir
pelo tudo que tem feito pelo Leonismo e na sequência homenageou o PDG Josias, o
1VDG Deocleciano, o IPDG Eduardo Côgo, o PCC Darly e o DG Roberto, ao final falou
que esta homenagem é o reconhecimento por tudo que vocês fazem pelo Leonismo. A
seguir foi passada a palavra ao 2VDG Álvaro para o seu pronunciamento, este
cumprimentou toda mesa e falou que devido ao adiantado da hora vai ser bastante rápido,

fazendo duas colocações, a primeira é agradecer a Deus porque me permitiu servir ao
próximo, a segunda é incentivar todos os Clubes que façam o melhor com os jovens,
porque eles são o futuro do nosso movimento e quero enfatizar também que as marcas, as
tristezas e tudo que nós passamos já fazem parte da historia do Lions e que o objetivo agora
é que haja uma afinidade e que vocês vão ouvir falar muito em GLT e GMT que é o carro
chefe agora de Lions Internacional. A seguir foi passada a palavra ao 1VDG Deocleciano
para o seu pronunciamento que após cumprimentar toda mesa falou que seu discurso não
poderia ser outro senão de agradecimento pela confiança em nós depositada e após várias
considerações falou que transformar sonhos em possibilidades sim é possível, para tanto
basta o comprometimento, planejamento pois o verdadeiro líder é aquele que demonstra
suas intenções através de suas ações, parabéns ao Companheiro Governador Roberto e sua
DM Selma, que neste Ano Leonístico que se inicia sua trajetória seja repleta de bençãos e
realizações voltadas para o fortalecimento e engrandecimento de nosso movimento,
encerrando fez um agradecimento a todos. A seguir o Mestre de Cerimônia, CL Everaldo,
deu por encerrado seus trabalhos , agradeceu por ter sido escolhido para funcionar com
Mestre de Cerimônia desta 2ª Plenária e devolveu o colar. O Governador agradeceu pela
maneira correta com que o CL Everaldo conduziu esta Assembléia e dando prosseguimento
usou da palavra para agradecer em primeiro lugar os Presidentes de Clubes pois eles são a
mola mestra do movimento, passando a transmitir as metas do Presidente Internacional,
para o mês de agosto: Como engajar os jovens, no mês de outubro: Compartilhando a
dádiva da visão, nos meses de dezembro/janeiro: Alivio à fome e no mês de abril: Proteção
do nosso meio ambiente, enfatizou que algumas metas de sua Governadoria coincidem com
as metas do Presidente Internacional, como na área da visão, o Programa Lions Quest e
Companheiro Melvin Jones, fez um agradecimento a todos os PDG presentes e em
particular ao IPDG Eduardo Côgo e sua DM Marissol pela amizade, pelo tratamento e pela
simplicidade como ele conduziu o Distrito, o IPDG dentro do Distrito Múltiplo em Águas
de Lindóia deu demonstração de como é fazer um Leonismo com amor, novo no Leonismo
mas brilhante na sua atuação, ofereceu sua residência a todos os Companheiros, agradeceu
a todos desejando um bom retorno. Convidou o IPDG CL Eduardo Côgo para fazer a
oração pelo Brasil, antes do encerramento fez um agradecimento muito especial ao
Companheiro Secretário/Tesoureiro que tem me acompanhado nesta luta, agradeceu
também ao CL Aloizio, Adjunto de Secretário e ao CL Cícero, Adjunto de Tesoureiro,
convidou o PDG Danilo para guarnecer o Pavilhão Nacional e que com uma salva de
palmas déssemos por saudado o Pavilhão Nacional. Declarou encerrada a primeira Reunião
do Conselho Distrital, do que, para constar foi lavrada a presente ata que segue assinada
pelo Secretário/Tesoureiro e pelo Governador do Distrito LC-11.
Campos dos Goytacazes / RJ, 22 de julho de 2012
CL Paulo Roberto T. Muniz
Secretário
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Governador

