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“Desafio da Mudança”
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Ata da 2ª Reunião do Conselho Distrital 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e sete (2007), nas dependências do SESC de Nova 
Friburgo, tendo como anfitrião o LC de Nova Friburgo,reuniram-se os Conselheiros do Distrito LC11 além de 
outros companheiros,companheiras,domadoras,filhotes e convidados,num total de 147 participantes de 31 
Clubes presentes,em cujo total registrou-se a presença de: 81 CCLL, 29 CaL,34 DDMM e 3 filhotes de acordo 
com as listas de presenças a saber:LC Araruama 2 participantes;LC de Bom Jardim 3 participantes;LC 
Casimiro de Abreu 7 participantes,LC de Cachoeiro do Itaperim 4 participantes;LC de Cachoeiro do Itapemirim 
Rubem Braga 7 participantes,LC de Cachoeiro do Itapemirim Frade e Freira 4 participantes,LC de Cabo Frio 3 
participantes,LC Campos 4 participantes,LC Campos Planície 4 participantes,LC Campos Tamandaré 3 
participantes,LC Guarapari 2 participantes.LC Itaperuna 17 participantes,LC Macaé 4 participantes,LC Macaé 
Imbetiba 2 participantes,LC de Niterói Fonseca 3 participantes,LC Niterói Vital Brasil 5 participantes,LC Niterói 
São Francisco 4 participantes,LC Nova Friburgo 9 participantes,LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino 2 
participantes,LC Pinheiros 3 participantes,LC Porciúncula 10 participantes,LC Rio das Ostras Costa Azul 7 
participantes,LC Santo Antônio de Pádua 5 participantes,LC Saquarema 2 participantes,LC São Gonçalo 2 
participantes,LC São Mateus 5 participantes,LC São Pedro da Aldeia 9 participantes,LC Serra 3 
participantes,LC Vila Velha Glória 2 participantes.LC Vitória Mater 6 participantes,LC Vitória 8 de Setembro 4 
participantes.Inicialmente a mesa diretora foi composta pelo Assessor de Protocolo EGD Josias Marques de 
Azevedo,sendo os seus componentes,sem exceção, pertencentes ao Distrito LC11. como segue: CL Daniel 
Barbosa Governador do Distrito,PCC DMLC EGD Ivan Lindenberg,CL EGD Gumercindo Moura ,Presidente do 
Comitê de Honra do Distrito, CL EGD Darly Anacleto de Vasconcellos Secretário Do Distrito, CL EGD Valentim 
Álvares Mellon ,CL EGD Gustavo Sebastião L.Ráfare, CL EGD Wilson Paes,CL EGD Jair Pinheiro Torres , CL 
EGD João Luiz de Aguilera Campos,CL EGD Elias AntônioYunes Junior,CL EGD Henrique C.Miguel e o CL 
Rômulo Teixeira Leite Tesoureiro do Distrito.O CL EGD Luiz C.PESSANHA da Encarnação,convidado para, 
também, compor a mesa diretora na ordem de preferência protocolar,declinou,agradecendo o convite,uma fez 
que estava,no momento,operando o som.O CL Giuseppe Arno,presidente do Lions Clube de Nova Friburgo 
convidado para compor a mesa representando todos os presidentes dos Clubes presentes,na qualidade de 
anfitrião do encontro,não pode fazê-lo por estar ausente,naquele momento, à assembléia.Dando 
continuidade,o Assessor de Protocolo convidou a todos os Presidentes de Região e de Divisão para que 
ocupassem as primeiras fileiras das cadeiras do Teatro do SESC,afim de melhor poderem exercer suas 
funções quando necessário fosse.Foram ,assim,convidados os CCLL (a) Presidentes de Região : Jorge 
Nascimento Dias,Luzia Marques de Azevedo,Francisco Maria Tedesco, Eliane Prates de Figueiredo e Helcio 
Coutinho;Presidentes de Divisão: Carlos André Covre, Aroldo Lemos,Arlindo Messias Canal, Nely Ambrósio 
Prazeres,Maria da Conceição Souza, José Santos Gomes, Emerson Jorge da Rosa, Danilo Fidelis Coutinho, Jair 
Antônio Figorim e Álvaro Moreira da Costa.Em seguida, o Mestre de Cerimônias solicitou que todos os 
presidentes de clubes ficassem de pé para receberem as homenagem pelo cargo que ocupam,(sendo todos 
aplaudidos pela plenária),e que todos se considerassem como na mesa,diretora, estivessem.O Assessor de 
Protocolo noticiou ao Governador que a mesa estava composta passando ao mesmo a direção dos trabalhos.O 
CL Governador Daniel Barbosa procedeu a abertura dos trabalhos na forma protocolar: invocando à Deus pela 
grandeza da pátria e a paz entre as pessoas,declaro aberta a Assembléia do 2º Conselho Distrital do Distrito 
LC11,convidando a DM Rosane,do LC de Nova Friburgo,para fazer a invocação à Deus;DM Rosane – “Senhor 
agradecemos a todos os companheiros,convidados e companheiras Leões presentes a esse 
conselho;agradecemos por estarmos mais uma vez juntos e unidos como companheiros no ideal de servir 
desinteressadamente,Assim Seja”.Em seguida O CL Governador convidou para guarnecerem os pavilhões: 1) 
da Cidade de Nova Friburgo,o CL EGD Pessanha, 2) do Estado do Espírito Santo, o EGD Josias Marques de 
Azevedo, 3) do Estado do Rio de Janeiro, o EGD Wilson Paes, 4), do Lions Internacional , o EGD Henrique 
C.Miguel ,e , 5) o do Brasil,o EGD João Luiz de Aguilera Campos;.devidamente guarnecido, os pavilhões,o CL 
Governador convidou a todos os presentes para que, com ele,entoassem a primeira estrofe e o estribilho do 
Hino à Bandeira do Brasil.O CL Governador nomeou para atuar como Mestre de Cerimônias,entregando-lhe o 
colar representativo da função,o CL EGD Josias Marques de Azevedo.Aceitando a nomeação,o CL 
Josias,agradeceu a honra pela nomeação,prometendo tudo fazer para cumprir a missão a contento.Dando 
prosseguimento aos trabalhos,após a concessão do Governador,simbolizado pelo soar do sino,o MC solicitou 
ao CL Darly,Secretário do Distrito,para a leitura da Ata do Primeiro Conselho Distrital ,realizado na aplausível 
cidade de Guarapari,Estado do Espírito Santo.Antecipando à leitura da Ata,o CL Ráfare propôs:tendo em vista 
que todos os presentes receberam e tendo pleno conhecimento do conteúdo da Ata,seja a sua leitura 
dispensada,prosseguindo tão somente a discussão e aprovação de seu conteúdo.O CL Governador colocou em 
discussão a propositura do CL Ráfare;não havendo quem quisesse discuti- lá ,pos a mesma em votação-
aprovado por unanimidade, a não leitura da Ata anterior.Em seguida o CL Governador pos em discussão o 
conteúdo da Ata,não havendo que quisesse discutir,pois a mesma em votação- aprovado por unanimidade 
todo o conteúdo da Ata,sem ressalvas,do primeiro Conselho Distrital do Distrito LC11 AL 2007/2008.O CL 
Governador devolveu a palavra ao MC que passou a palavra ao CL Secretário do Distrito,Daly ,para proceder a 
leitura do relatório do primeiro tri-mestre do AL 2007/2008.O CL Darly,cumprimentando a todos os presentes 
a partir da mesa diretora dos trabalhos,ressaltou que todos os membros do Gabinete bem como todos os 
presidentes de clubes presentes,já estavam de posse do relatório e que se assim o quisessem,poderiam 
acompanhar a leitura e fazer suas colocações,se necessário,nos momentos oportunos.Prosseguindo o CL 
Secretário do Distrito ressaltou na primeira página a mensagem a todos os componentes do Distrito LC 11,do 
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Casal Governador.O CL Darly,em seguida numerou as demais páginas ressaltando em cada uma delas a 
matéria tratada.Ressaltou ,quanto a colocação dos Clubes no concurso Distrital,deixando claro,que os dados 
referiram-se tão somente,as informações recebidas até o momento da conclusão do relatório e que, possíveis 
ausências de dados informados no lapso temporal entre a remessa pelos clubes e a conclusão do relatório e 
pertencentes ao 1º trimestre do AL 2007/2008,seriam acrescentado no semestre seguinte.Assim,até o 
fechamento do relatório constavam : I) Eficiência Administrativa : 1º colocado - Lions Clube de Porciúncula , 
2º colocado –Lions Clube de Campos e 3º colocado o Lions Clube de Pinheiros. II) Companheirismo: 1º
colocado - Lions Clube de Porciúncula, 2º colocado - Lions Clube de Campos e ,3º colocado o Lions Clube de 
Saquarema. III) Atividades : 1º colocado Lions Clube de Cachoeiro do Itapemirim – Rubens Braga, 2º
colocado –Lions Clube de Aracruz, e 3º colocado Lions Clube de Porciúncula .IV ) Expansão : 1º colocado 
Lions Clube de Guaçuí , 2º colocado Lions Clube de Porciúncula e 3º colocado o Lions Clube de Campos 
Tamandaré . V ) Boletim : 1º Colocado – Lions Clube de Cachoeiro do Itapemirim - Rubens Braga ,2º
Colocado – Lions Clube de Pinheiros e 3ºs Colocados, juntos, Lions Clube de Colatina , Lions Clube de 
Cachoeiro do Itapemirim Frade e a Freira e Lions Clube de São Mateus Cricaré. VI ) Atividades - Pabrás - não 
houve classificação,ressaltando,no entanto,o CL Darly, que as atividades pertinentes ao Pabrás,começavam a 
se movimentar e que certamente,frizou, teremos boas notícias e lançamentos no próximo 
relatório.Prosseguindo a leitura do relatório o CL Darly apontou a classificação dos componentes do Gabinete 
do Governador I) Presidente de Região – 1º Colocado CL Francisco Tedesco da Região C , 2º colocado CL 
André Luiz Perissê da Região D e 3º colocado o CL Élcio Coutinho da Região E . II ) Presidente de Divisão - 1º
colocado Cal Maria da Conceição Souza , 2º colocado CL Arlindo Canal e 3º colocado Cal Nely Ambrósio dos 
Prazeres. III) Assessores Distritais – 1º colocado Cal Zuraide , 2º colocado CaL Odalva Vascancellos e , 3º
colocado CL Antônio Moreira. Terminado a apresentação do relatório-administrativo, a palavra foi 
passado,através do MC,CL Josias,ao CL Rômulo Teixeira,tesoureiro do Distrito LC 11, para suas considerações 
e apresentação do relatório financeiro do primeiro tri-mestre do AL 2007/2008.Com a palavra o CL 
Rômulo ,inicialmente, solicitou aos portadores de cópias do relatório,presentes,para verificarem o Recap 
(resumo) de Lions Internacional ,primeiramente para a movimentação de sócios ressaltando que a data de 
referência era 1º de outubro e que havendo divergência com a realidade de cada clube,que fosse contestado 
junto a Lions Internacional, para os devidos acertos, que poderá ser feito através da Secretaria do Distrito, 
bastando, para tanto,que fosse a mesma,solicitada pelo interessado..Esclareceu,ainda,o CL Rômulo que 
quanto ao Recap financeiro,aqueles clubes que ao lado do valor apresentado constar ponto negativo, 
significará crédito junto a entidade e ,não,como débito, e, que não havendo ,ao lado do valor lançado,nenhum 
sinal,considerar como débito,devendo tais valores serem recolhidos,evitando transtornos à vida do 
clube.Dando prosseguimento ,o CL Rômulo, apresentou a planilha de cotas distritais,chamando à atenção ,de 
todos, para a sua referência constante no final da mesma,onde esclarece que somente constam valores pagos 
efetivamente,pelos clubes, no semestre,mais precisamente,no trimestre, não sendo apresentados débitos do 
AL anterior,por estar, o parecer da comissão de finanças, em suspenso e que será dado ciência, 
posteriormente, a todos os associados do Distrito, o que for aprovado pelo conselho,na 2º reunião distrital,e 
que serão publicados todos os débitos e créditos a partir da gestão 2005/2206,pois haviam créditos não 
apresentados na gestão 2006/2007 necessários a continuidade da prestação de contas do Distrito. 
Ressaltando, assim,mais uma vez, que os lançamentos constantes,referiam-se ,somente aos lançamentos do 
trimestre em curso e do atual AL 2007/2008. Prosseguindo, o CL Rômulo ressaltou os lançamentos financeiros 
do relatório como seguem : Valores recebidos:cotas distritais R$ 17.993,85,cota para o Distrito Múltiplo R$ 
7.007,00,cota para a convenção do Distrito R$ 10.410,40 ,cota de Léos e Castores R$ 1.501,50 ,jóias 
distritais R$ 350.00 num total de R$ 37.262,75 que somado ao saldo repassado do AL anterior de R$ 
3.973,25 totalizando a receita de R$ 41.236,00.Prosseguindo, passou às despesas; nesse momento, o CL 
Rômulo Teixeira deu as seguintes explicações: despesas remanescentes do AL 2006/2207- o CL Gumercindo 
fez a prestação de contas no semestre passado, sendo que o saldo em caixa constou,pela apresentação do 
cheque,o valor de R$ 3.234,81 mas, que, no balanço, o saldo era de R$ 3.973,25,e o CL Gumercindo ficou de 
nos passar os documentos pagos posteriormente mas, por algum motivo, não o fez.Então,disse o CL Rômulo, 
lancei a diferença como despesas do AL anterior o valor de R$ 738,44,cujos documentos me foram 
passados,hoje,o que faço questão de registrar.Prosseguindo na sua prestação de contas o CL Rômulo assim 
apresentou as despesas: Aluguel R$ 1.500,00;assistência técnica R$ 349,00 ;brindes e troféus R$ 
4.310,00;distrito múltiplo R$ 4.000,00 ;encargos sociais R$ 582,40;despesas com conselho distrital R$ 
1.620,79;energia elétrica R$ 205,00,impressos em geral 1.373,00;material de expediente 1613,3 
4 ,representação do gabinete R$ 1.778,11,salários R$ 1.465,28 ; tarifas postais R$ 794,30;telefone 
1.735,64;xérox R$996,98;outras despesas R$107,95 tarifas bancárias R$ 385,87 ,CPMF R$79,41 num total 
de R$ 23.635,81 passando um saldo para o trimestre seguinte de R$ 17.600,19.Em seguida o CL Rômulo 
Teixeira,leu o parecer da comissão de finanças.”Os Membros da Comissão de Finanças do Distrito LC11,AL 
2007/2008,CCLL Ângelo Baptista e Alonso Vieira Borges e Cal Maria da Penha S.Farias,em reunião realizada 
nesta data,analisaram os documentos contábeis que integram o Balancete analítico das demonstrações 
financeiras do Primeiro Trimestre do AL 2007/2008 da Governadoría do Distrito, compreendendo os meses de 
julho,agosto e setembro de 2007.Após a verificação dos referidos documentos,bem como dos saldos das 
contas que integram as receitas e despesas do período,os membros infra-assinados emitem parecer atestando 
a regularidade das contas,recomendando à plenária a aprovação do Relatório Financeiro do Trimestre em 
referencia.Guarapari,19 de setembro de 2007.Assinado:CL João Ângelo Baptista,CL Alonso Vieira Borges e 
CaL Maria da Penha S.Farias.Terminando o CL Tesoureiro dirigiu-se ao governador dizendo,ESTE, É O 
RELATÓRIO.Com a palavra o CL Governador:coloco o parecer da comissão de finanças sobre o relatório,em 
discussão: manifestou-se o CL Hélcio Coutinho,membro do LC de Saquarema e Presidente da Região 
E,questionando a data do parecer da comissão que se deu,segundo o relatório em 19 de setembro,quando as 
contas foram fechadas em 30 de setembro ; o CL Rômulo,agradeceu a intervenção do CL Hélcio e explicou 
que realmente a data do parecer da comissão de finanças estava trocada,admitindo-se erro de digitação e que 
será retificado,constando a data correta no próximo relatório.O CL Governador,acreditando,não haver mais 
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quem quisesse discutir fez menção em colocar o relatório em aprovação,no entanto, questionaram ,quanto a 
ausências de dados no relatório e por isso achando-se prejudicados no Concurso Distrital,pela ordem :1) Cal 
Glaucira Cássio Lemos,1ª tesoureira do LC Niterói Fonseca, 2) CL Orani da Silva Reis,secretário do LC de Cabo 
Frio .3) Cláudio Guimarães LC de Cachoeiro do Itapemirim Rubens Braga. 4) Anaciete Carvalho presidenta do 
LC Niterói São Francisco. 5) André Perissê presidente da Região C . 6) CL Luiz Gonzaga 1º secretário do LC de 
Bom Jardim. 7) CaL Maria Lippe secretária do LC Araruama. 8) CL Alones,Tesoureiro do LC de São Pedro da 
Aldeia. 9) CL Jair Mille,tesoureiro do LC Niterói Vital Brasil.O CL Darly,respondeu a todos,explicando,mais uma 
vez,haja vista já ter previsto o questionamento,quando da leitura da primeira parte do relatório, que as folhas 
relativas aos meses de julho e agosto,não constavam do relatório,mas que observassem que no final constava 
os pontos até setembro e logo a seguir o total acumulado ,sendo que ,neste total estavam os lançamentos 
relativos aos dois meses anteriores.No entanto,disse o CL Darly,todas as questões aqui levantadas pelos CCLL 
e CCaLL que se manifestaram na discussão do relatório,foram anotadas ,e serão verificadas com a máxima 
atenção e em caso de erro,errar é humano;acrescentou,será devidamente retificado e reduzido a termo com 
envio de correspondências aos companheiros (as).mas que, como já explicado,os dados,são aqueles recebidos 
até a data do fechamento do relatório e dados informados,mas recebidos posterior ao fechamento do 
relatório,serão compensados no relatório seguinte.O CL Rômulo Teixeira,acrescentou que já havia recebido os 
comprovantes de pagamento das taxas por parte de alguns Clubes apontados como em débito,no relatório, 
mas que já quitaram suas cotas após o fechamento do mesmo, a saber: LC de Cachoeiro do Itapemirim 
Rubens Braga , LC de Miracema , LC de Cardoso Moreira e LC de Nova Friburgo Conselheiro Paulino.O CL 
Rômulo ,em seguida,ofereceu,aos presentes, boletos bancários para pagamento de cotas,apesar de afirmar 
que nos envelopes enviados aos clubes com informações sobre o Distrito,tomou o cuidado de anexar o 
referido documento,solicitando aos tesoureiros de clubes que não efetuassem pagamentos,a não ser por 
boleto, através do qual, o pagante é imediatamente identificado.O CL Governador verificando que não havia 
outros CCLL que quisessem discutir o relatório,colocou o mesmo em votação,atendendo ao pedido de CL 
Pessanha,que fosse votado,considerando todos os questionamentos havidos em face de mesmo.Posto em 
votação foi o relatório,com as ressalvas, aprovado por unanimidade.Com a palavra o CL Josias,MC, solicitou 
ao CL Rômulo que desse ciência ao plenário,do parecer da comissão de finanças,com relação a prestação de 
contas da gestão 2006/2007 que fora governado pelo CL EGD e ,atual,presidente do Comitê de 
Honra,Gumercindo Moura.O CL Rômulo explicou que durante o decorrer do primeiro Conselho Distrital 
realizado em Guarapari,por questões interpretativas na apresentação das contas, o CL Governador Daniel 
Barbosa achou por bem,na ocasião,que o relatório não fosse discutido,se não, após o parecer de sua comissão 
de finanças,resguardando, assim ,o interesse de todos quanto a harmonia,necessária ao progresso do Distrito 
LC 11,mas que, já estando de posse do parecer da comissão de finanças,passaria naquele momento a dar 
ciência a todos do parecer como segue “:A comissão de finanças do Distrito LC11 AL 2007/2008,no uso de 
suas atribuições estatutárias decidiu recomendar ao CL Governador adotar as seguintes providências: (1)-
submeter a apreciação do Colendo Conselho Distrital a realização de um levantamento pela atual tesouraria 
do Distrito de saldos de débitos e créditos do existentes e não anotados nas respectivas contas do exercício 
anterior,relatório final de 2005/2006 adequando-as para o prosseguimento da movimentação do exercício 
2007/2008. (2)-fazer constar da ata do 2º Conselho Distrital o registro dos valores recebidos do AL 
2006/2007 sob o título cota de Léos e Castores o total de R$ 4.943,50 ,bem como a inexistência do repasse 
de quaisquer valores para os respectivos Distritos. (3) –solicitar da governadoría do exercício 2006/2007 uma 
relação discriminada dos valores e datas dos valores não identificados a qual possibilitará a identificação dos 
clubes responsáveis pelos respectivos depósitos (4)-após os respectivos ajustes recomendados no presente 
parecer,considerar-se-á como aprovada a prestação de contas relativas ao AL 2006/2007 do Distrito LC11”. 
Guarapari,21 de setembro de 2007. Assinado- CL João Ângelo Baptista –Presidente da Comissão de 
Finanças ,e membros,CL Alonso Vieira Borges e CaL Ivone Araújo Guimarães. O CL Rômulo fez em seguida, o 
seguinte comentário: devo ressaltar, também, que, num petit-comitê, realizado há pouco,nas dependências 
dessa entidade entre,eu, o CL Gumercindo,o CL Governador Daniel e alguns Ex Governadores do Distrito 
LC11,mediante o relatado, de que ,tendo em vista às ausências de relatórios,necessários e obrigatórios das 
atividades de Léos e Castores,ficou decidido o seguinte: que só repassaremos a verba,a partir desse ano 
leonístico, se os Governadores de Léos e Castores apresentarem as diretorias dos clubes por eles governados 
e em atividades,bem como, suas necessidades de verbas para realização de seus programas e que 
comprovem estarem devidamente autorizados para funcionarem.Nesse momento o CL Pessanha solicita a 
palavra dizendo não achar justo ,já que não estamos repassando as verbas para Léos e Castores, da 
continuidade de sua cobrança junto as taxas distritais,devemos,continuou o CL Pessanha ,deixar de cobrá-las 
dos companheiros do Distrito,ou seja,deveremos deixar de fazê-las constar da previsão orçamentária do 
Distrito,pois, não podemos prever uma receita quando sabemos que não vamos usá-la,temos aí, uma situação 
sem nexo e que as verbas que foram cobradas, destinadas aos grupos de jovens do Distrito LC11, e não 
repassadas,deveriam estar depositadas, em banco, aguardando decisão da assembléia,quando da sua não 
utilização de acordo com a origem de sua causa,pois,continuou o CL Pessanha, se aprovamos verba no 
orçamento para Léos e Castores é para eles que devemos repassar.Terminando a sua fala sobre a pauta 
discutida,o CL Pessanha deixou claro não estar pretendendo mexer em casos passados,pois, o que foi 
remanejado,remanejado está, e , que suas colocações referem-se, tão somente, para o futuro,ou seja,para o 
próximo semestre.O CL Rômulo,disse não ser favorável a deixar de cobrar as verbas para Léos e Castores do 
Distrito LC11 pois,o que devemos é fazer com que os Clubes de jovens voltem a funcionar com a finalidade 
para os quais foram criados.O CL Darly,secretário do Distrito LC11,disse concordar com o CL Pessanha e 
explicou: o que vem ocorrendo é que conforme foi explicado, na reunião prévia realizada hoje,o CL 
Gumercindo utilizou a verba deixada pela gestão 2005/2006,governada pelo CL Luiz Carlos Nunes,de R$ 
1.880,00 para Léos e Castores, para cobrir dívida deixada por gestões anteriores,junto a receita federal,que 
foram originadas pela omissão na entrega da declaração obrigatória,anual,do imposto de renda e, 
continuando,disse o CL Darly:daqui para a frente não mais deverá ser utilizada as verbas cobradas e 
destinadas a Léos e Castores,para outros fins, se não,quando autorizadas pela assembléia geral do Distrito e 
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que recomenda aos clubes de Léos e Castores que se organizem ,pois será impossível receberem verbas,se 
não estiverem, devidamente, organizados e,terminou, o CL Darly dizendo: na condição de secretário do 
Distrito posso afirmar a não existência de nenhum clube de jovens,nos arquivos do Distrito.O CL Pessanha 
usou do microfone para ratificar,pelo depoimento do CL Darly,o seu pedido de não constar na próxima 
previsão orçamentária do Distrito, a verba destinada a Léos e Castores,a não ser se for destinada à 
recuperação de Clubes de jovens adormecidos,outrora, muito operantes no Distrito.O CL Rômulo acrescentou 
que discordava da não cobrança da verba mas que se não for utilizada,deixará o seu valor em depósito 
bancário à disposição da soberania da assembléia,quanto ao seu destino,como fez na gestão do CL EGD 
Nunes.Em seguida o CL Governador Daniel Barbosa passa a palavra ao CL Gumercindo Moura,para suas 
considerações finais sobre as contas de sua gestão.O CL EGD Gumercindo Moura,membro do Lions Clube de 
Macaé e presidente do Comitê de Honra do Distrito LC11 após cumprimentar a mesa diretora dos trabalhos e 
a todos da plenária disse:com relação a nossa prestação de contas gostaríamos de relatar algumas coisas: na 
vez passada,em Guarapari,trouxemos todos a documentação para a prestação das mesmas,no entanto,aquele 
momento tornou-se inadequado para fazê-la.Mediante essa situação,reuni-me com o CL Rômulo,tesoureiro do 
Distrito junto também, a alguns Ex Governadores do nosso Distrito e lá ficou resolvido o problema dos 
depósitos não identificados que não constaram do relatório anterior e, nesse momento, peço desculpas aos 
companheiros presentes a esta assembléia,pois,mesmo sendo erro de tesouraria .,como governador de 
Distrito,tenho culpa, também, quanto ao relatório, sendo meu dever observá-lo antes de sua 
apresentação.Quanto as verbas destinadas a Léos e Castores,acrescentou o CL Gumercindo,tenho a 
explicar:foi passado para a minha gestão a importância de R$ 1.880,00,mesmo sabendo que o valor devido 
era em torno de R$ 1.500,00 por semestre,mas não vamos,aqui,questionar esse fato,sendo certo que 
recebemos ,também,.no AL 2006/2207 a cota destinada aos grupos de jovens,no entanto,ninguém sabia da 
existência de débitos,do Distrito, anteriores, junto à Secretaria da Receita Federal,de multas pela não 
apresentação,no prazo legal,de declarações do imposto de renda,anual e obrigatório e que tivemos de fazer a 
cobertura desses débitos ,pois ,afinal,vivemos das previsões orçamentárias e nessa previsão não estavam 
previstos,não constavam, aqueles débitos.Então,o que fizemos?Conseguimos enxugar a máquina,diminuímos 
os pagamentos de aluguéis e, outras coisas, e fizemos com que a coisa desse e ,então,utilizamos,um 
pouco,aquela verba destinada a Léos e Castores;repassamos,continuou o CL Gumercindo,para a atual 
governadoría, a importância de R$ 70,00 como saldo da convenção , R$ 1,00 de cota distrital e o 
restante ,repassado, refere-se às cotas de Léos e Castores.Então,utilizamos os R$ 1.880,00 que foram 
destinados ao pagamento dos compromissos junto a Receita Federal.assim,nós, só utilizamos mil e poucos 
reais que foram para essas multas, por omissão,junto à Receita Federal.O CL Gumercindo finalizou o seu 
relato dizendo:nossa administração foi pautada pelo discernimento com que agimos em nossas vidas e foi 
assim que utilizamos o mesmo método quando : fomos juiz conciliador da Vara Criminal,quando Secretário 
Geral do SENAC ,quando professor da Escola Caetano Dias e continuamos usando o mesmo método na vida 
profissional há 40 anos,com transparência de toda a realidade e não estamos com 
subterfúgios,inclusive ,porque os próprios ex-governadores acharam por bem resolver o assunto fora da 
plenária para evitarmos discussões,mas estou a disposição para discutir e toda documentação está aí,para ser 
verificada.O CL Gumercindo agradeceu a todos pelo carinho com que o trataram durante a sua governadoría,a 
relação de amizade que todos foram portadores e finalizou:gostaria de um agradecimento,uma homenagem à 
aquela pessoa que realmente foi magnífica no meu caminhar,muitas vezes choramos juntos e 
realmente,nós,hoje podemos dizer DEVER CUMPRIDO e ,dirigindo-se a sua esposa CaL Nilma, muito 
obrigado,papai do céu é testemunha.A CaL Nilma foi ao encontro do CL Gumercindo e ambos foram 
aplaudidos. O CL Governador passa a palavra, a pedido,para o CL Hélcio Coutinho presidente da Região E .O 
CL Hélcio questionou: pelo que entendi,estão querendo excluir os jovens do Distrito,enquanto que ,há a 
preocupação de Lions Internacional para incentivar a sua vinda para o movimento e completou o seu 
questionamento dizendo : que já que temos assessor de Léos e Castores devemos nos juntar a ele para ir até 
aos mesmo e não,ficarmos esperando que eles venham até nós.O CL Josias disse comungar com o CL Hélcio e 
achando que o momento era oportuno para conclamar os CCLL presentes,porque sendo assessor de jovens do 
Distrito Múltiplo LC e, como nós não estamos fazendo nada para nos identificarmos com os jovens;pergunto:o 
que estamos fazendo junto as escolas para atrair os jovens, para atraí -los para o mundo legal e tira-los do 
mundo marginal?.Nós,continuou o CL Josias, tivemos uma reunião em Colatina aonde o presidente do LC 
daquela cidade, estará fazendo uma palestra,essa semana,na qual estarão reunidos 2.900 jovens e,nesse 
sentido,indago: o que os outros clubes estão fazendo?Extinguir a verba não é a solução;mantê-la com a 
fiscalização ,eu acho que é o resultado ideal;agora ,nós que estamos falando que Lions está 
envelhecendo;que nós não estamos conseguindo tirar gente da sociedade para trazer para o 
movimento,talvez seja porque está faltando serviços;nós que junto a essa comunidade jovem ,que é uma 
força de trabalho extraordinária para contribuir com o progresso do país.O CL Pessanha,comentou que 
esperava do CL Josias,como Assessor de Jovens do Distrito Múltiplo LC,a iniciativa para que, o Distrito,se 
movimentasse, nesse sentido.Dirigindo-se ao CL Hélcio Coutinho o CL Pessanha fez questão de dar a seguinte 
explicação:entendo, quanto aos Léos e Castores a preocupação dos CCLL Hélcio e Josias,no entanto,quero 
deixar bem claro o seguinte: toda a verba recebida para Léos e Castores tem que ser repassada para Léos e 
Castores e, acabamos de ouvir do CL Gumercindo que do valor que repassou para a gestão 2007/2008 
destina-se a Léos e Castores,com exceção de R$ 71,00,sendo R$ 70,00 para convenção e R$ 1,00 para cota 
distrital; o que eu deixei claro,.também,foi o seguinte:se o Distrito ,realmente,não tem Léos e Castores não 
pode cobrar verba destinada a Léos e Castores a não ser que mude a sua denominação:que poderia ser: 
verba destinada à recuperação de Léos e Castores, e que,se aprovado, seria ótimo,”concluiu”. Prosseguindo, 
CL Governador,. Daniel Barbosa,dando continuidade a pauta dos trabalhos,depois de discutida as contas da 
gestão 2006/2007 ,colocou em votação:os que aprovam permaneçam como estão e concluiu:aprovado as 
contas da gestão 2006/2007. Em seguida o MC solicitou ao CL EGD Darly Vasconcellos para fazer a leitura 
e,em seguida , a distribuição das moções às comissões técnicas.CL Darly : recebemos duas moções:uma do 
Lions Clube de Vila Velha Glória,apresentado, para patrono da próxima convenção do Distrito o ex CL 
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fundador do leonismo no ES,Edmundo Barros Vagner e outra com a mesma pretensão,do Lions Clube de 
Niterói São Francisco, tendo como patrono da próxima convenção o saudoso e grande CL ex - governador 
Alberto Guerchon.e assim,passamos as mãos do CL EGD Gustavo Sebastião Lessa Ráfare as moções para a 
apreciação e o parecer,da comissão e a recomendação do resultado ao plenário para discussão e 
votação..Foram convocados para fazer parte da comissão de moções, além do CL Ráfare,os CCLL ,Henrique 
C.Miguel do LC Vitória e José Carlos Lemos do LC de Niterói Fonseca.O CL Governador,tendo em vista o 
avançado da hora,fez inversão da pauta e convidou o CL David Lóss,1º Palestrante do Conselho para dar inicio 
a sua palestra cujo tema é: Leonismo, Companheirismo e O Desafio da Mudança.Terminada a palestra,que 
deixou para todos,não só ensinamentos,como também um leque para reflexões no sentindo de valorizar o 
movimento leonístico no Brasil,o CL Governador entregou ao CL David Lóss o certificado de apreciação 
Distrital como forma de agradecimento.O CL David Lóss,muito aplaudido,agradeceu ,colocando-se,sempre a 
disposição do Distrito.Na ausência do CL Josias,o CL Darly,secretário do Distrito assume o cargo de Mestre de 
Cerimônias e convoca os presidentes de Região e Divisão para seus relatórios como segue I – Presidentes de 
Região : a) CL André Perissê presidente a Região D – conforme o cronograma da Governadoría,já realizamos 
o primeiro seminário em conjunto com os primeiros comitês assessores das divisões D1 e D2,no Lions Clube 
de Porciúncula com a presença de todos os clubes da região.No primeiro tri-mestre tivemos a admissão, na 
região,de dois associados,mas infelizmente a baixa de um,o que restou saldo positivo de um sócio.Embora 
com atraso,demos posse,em setembro,eu, como investidor,à diretoria do LC de Bom Jesus do Itabapoama. 
Estaremos realizando no dia 11 de novembro,o segundo seminário da região,também, em conjunto com os 
presidentes das divisões D1 e D2,fazemos essas reuniões em conjunto,explicou o companheiro André,para 
nos tornar mais forte.Temos uma região motivada e engajada no espírito do leonístico e nos espelhamos no 
Lions Clube de Porciúncula sendo para nós,motivo de orgulhamos ao vermos o LC Porciúncula em primeiro 
lugar no Distrito.Para finalizar,CL Governador,quero acrescentar que a Governadoría foi iluminada quando 
escolheu para presidir a Divisão D1 a CaL Maria da Conceição Souza e para a Divisão D2 o CL José dos Santos 
Gomes,nosso querido,Zé Gordo,que agora está magrinho,pois ambos estão preparados e motivados para o 
engrandecimento do movimento leonístico . b)CL Hélcio Coutinho presidente da Região E - queremos informar 
que já realizamos nosso primeiro seminário,onde ,aproveitando o feriado de 7 de setembro,realizamos o 
encontro no Hotel Fazenda,para unir todos os companheiros(as),na parte do dia. À tarde, os presidentes das 
Divisões E1 e E2,realizaram seus primeiros Comitês Assessores.No seminário que realizamos,tivemos a sorte 
de contar com os CCLL David Lós e o EGD CL Pessanha que nos prestigiaram com palestras.Tivemos a 
presença de 84 pessoas entre sócios e convidados e lá realizamos palestras 
para :presidentes,secretários,tesoureiros,diretores sociais e diretores animadores de clubes,separadamente 
por grupos específicos,cada um com seus orientadores,sendo CL David Lóss, para presidentes;CL 
Pessanha ,para tesoureiro;CL Guido do LC de Araruama ,para secretário; CL Audi do LC de Araruama, para 
diretor animador e o CL Danilo do LC de Saquarema,meu filho, atual presidente de Divisão, para diretor 
social.O encontro foi considerado de pleno sucesso e encaminharemos aos clubes um questionário destinado a 
escolha de temas para novas discussão,nos próximos encontros, em prol do movimento.Estamos 
conscientizando nossos(as) companheiros(as) já que temos dificuldades de participar de convenções,para 
maior união nas regiões fortalecendo o movimento. C) Eliane Plates de Figueiredo –LC de Niterói São 
Francisco,Presidente da Região F – solicito,primeiramente,escusas por não estar participando da 
plenária,devido a um compromisso com a campanha SIGHTFIRST II,cobrindo a ausência da CaL Vergínia 
Lindenberg .Com relação a minha região,sinto-me feliz e, leonisticamente muito engrandecida, porque 
contamos com dois excelentes presidentes de divisão que deverão falar de seus clubes.Gostaria de assinalar 
alguns tópicos : a)estive no Comitê Assessor da Divisão F2 e essa participação não consta do relatório da 
governadoría,mas estive lá,falei para os presentes e tudo isso consta da ata,onde fiquei feliz com a 
recuperação plena do Lions Clube de Nova Friburgo Conselheiro Paulino,eu,que passei pelo mesmo problema 
com meu clube de origem,que acabou fechando,considero de grande proveito a recuperação de um clube,em 
detrimento de fundar,mal,um outro clube.Estive ,também,no seminário F1 do presidente de CL Francisco 
Resende,do LC de São Gonçalo mas infelizmente esse fato, também,não consta do relatório da 
Governadoría.Os Clubes da nossa região estão fazendo importantes campanhas e parcerias :com a 
municipalidade,com o governo,com a maçonaria,assim, sem querer destacar clubes,reafirmo que a divisões 
F1 e F2 vão muito bem.Vejo,apenas,um problema na Divisão F1;o ser humano não gosta de mudanças,elas 
são traumáticas e o LC São Gonçalo este ano, foi incorporado a divisão F1,ou melhor,foi reincorporado pois a 
20 anos estava numa outra divisão administrativa e foi o correto,pois,somos municípios vizinhos mas essa 
aproximação do Lions Clube de São Gonçalo e os Lions Clubes de Niterói tem que ser melhor trabalhada: 
pelos presidentes de divisões,pelo presidente de região,pela governadoría e pelo Distrito, como um todo,pois, 
toda a coisa nova é complicada,não me digam o contrário,pois, essa é uma realidade;não é com um estalar 
de dedos que uma mudança de algo que se arrasta a 20 anos vai resolver-se a contento;não é só constar a 
mudança na nominata que o problema está resolvido; parabenizo ao CL Álvaro e ao CL Francisco e aproveito 
para parabenizar ao CL Hélcio Coutinho pelo excelente seminário que tive o prazer de estar presente,embora 
não consta aqui do relatório;CCLL,continuou a CaL Eliane, tenho enviado todas as informações via 
computador e não sei o porque, não obtenho respostas,é duro,muito duro,agente participar de tantos 
encontros e nada disso constar do relatório.O CL Darly anotou a ausência de outros presidentes de regiões e 
dando continuidade ,explicou,mais uma vez,que todos os lançamentos do relatório se referiam aos meses de 
julho/setembro e por exemplo:o comitê da Divisão F2,foi realizado no dia 20 do corrente mês,apenas há 6 
dias atraz, o que seria impossível constar do relatório,mesmo pelo fato de que,com certeza,não recebeu a 
Ata,por intermédio do Presidente da Divisão,CL Álvaro ,do Lions Clube de Nova Friburgo.O CL darly convidou a 
todos os presidentes das Divisões que prestassem seus relatórios,solicitando brevidade haja vista a 
aproximação do horário do almoço,contratado no SESC. II- Presidentes de Divisão – a) CL Carlos André 
Couvre –LC Pinheiros,Presidente da Divisão A1 – popular Carlito Couvre – os trabalhos dessa divisão estarão 
começando em novembro e já tenho as seguintes visitas programadas: 11 de novembro ao Clube de São 
Gabriel da Palha; 12 de novembro Lions Clube Nova Venécia; 14 de novembro Lions Clube de Pinheiros;19 de 
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novembro Lions Clube de São Mateus e 25 de novembro realizaremos o 1º Comitê Assessor. b) CL Álvaro 
Moreira da Costa,LC Nova Friburgo,Presidente da Divisão F2 – represento aqui os LLC de Conselheiro 
Paulino,Lions Clube de Itaboraí,Lions Clube Bom Jardim e Lions Clube de Nova Friburgo;CL Daniel,nos 
tivemos,realmente a oportunidade de fazermos o nosso primeiro Comitê Assessor no dia 20 de outubro e não 
poderia estar constando do relatório;colaborando com a minha amiga CL Eliane,nossa divisão é realmente 
pujante,uma divisão que funciona;nós tivemos a felicidade,enorme,de termos recuperado o Lions Clube de 
Nova Friburgo -Conselheiro Paulino,mesmo porque,foi um erro de Lions Internacional,segundo o presidente do 
Lions Clube de Conselheiro Paulino ( nesse momento foi aparteado por presentes do plenário contestando não 
ser o erro, de Lions Internacional,pois, a iniciativa do fechamento do Clube foi da Governadora da época) mas 
o que mais quero falar nesse momento é de uma incumbência chata de tocar,que, no comitê,os clubes me 
deram essa incumbência;tivemos no comitê duas ótimas palestras focada no Desafio da Mudança que é do 
nosso Presidente Internacional ;a 1º proferida pelo CL EGD Ivan Lindenberg sobre SIGTHFIRST II e 2º do 
ACEU que foi proferida pelo nosso CL Vice Governador Jorge Fortunato;tivemos a felicidade de nossos 
protagonistas serem nossos presidentes de clubes,pois entendo que quem caminha,quem carrega o Distrito 
são os presidentes de clubes.e todos tiveram a oportunidade de expor tudo aquilo que vai nos seus 
clubes;mas a incumbência chata é a respeito de um assunto que já foi tratado, mas tenho que tocá-lo pelo 
incumbência que recebi;nós acreditamos que todos os projetos enviados pelo governadoría foram,a eles, 
anexadas as prestações de contas mas, os presidentes dos clubes,dentre as cobranças feitas, foi exatamente 
estarem impedidos de comporem um projeto para as suas cidades ,por que nosso Distrito está com 
pendências junto a Lions Internacional;ontem,junto ao Governador e ao CL Darly,ficamos cientes das 
respostas que estávamos esperando.Deixo aqui uma proposta: porque não elaborarmos uma moção à Lions 
Internacional para que ele diferenciasse as exigências de prestações de contas entre os projetos de 
emergência e os projetos normais?Pois, enquanto as prestações de contas de um projeto normal estiverem 
sendo apresentadas,poderá haver a necessidade da solicitação de um subsídio de emergência,concluiu.O CL 
Darly, aproveitando o momento deu ciência ao plenário explicando que por ocasião do recebimento dos 
subsídios tanto da parte do CL Josias,quanto pelo CL Tótola,os comprovantes ,com o relatório, foram enviados 
a LI,no entanto a documentação fora extraviadas.Após as últimas catástrofes é que ficamos sabendo do 
ocorrido.As contas foram reenviadas e já recebemos respostas quanto ao projeto de emergência por parte do 
CL Josias cuja carta, parabenizando o ex-governador já está de posse do gabinete e devidamente 
arquivada.Quanto ao projeto do CL EGD Tótola, reenviamos a prestação de contas,estamos de posse do 
AR,mas para nossa surpresa recebemos correspondência do PID Jimi Ross,nos solicitando outra cópia,devido 
a falta de funcionário na sede internacional que impossibilita sua localização para a análise,e finalizou o CL 
Darly,que me perdoe LI mas, trata-se de desorganização, e toda as correspondências relativas ao meu 
pronunciamento,entre o Distrito e Lions Internacional relacionado às pendência de projetos, foram 
distribuída,ontem,durante a visita administrativa do Governador aos Lions Clubes de Nova Friburgo e Nova 
Friburgo Conselheiro Paulino.O CL Josias,aparteando, explicou que na época do pedido do subsídio de 
emergência,estava visitando clubes,na condição de governador,e os CCLL Teixeira e Henrique C.Miguel foram 
quem, em seu nome ,solicitaram o recurso junto a Lions Internacional no momento em que o ES estava 
arrasado. Lions internacional solicitou, na ocasião, comprovantes no destino da verba enviada e, tudo foi 
cumprido.Enviamos: gravação da entrega de todo o material,filme,recortes de jornais,anúncios em 
rádio.Peguei as notícias nas rádios de : Vitória,.Linhares,São Mateus e Colatina e ,também, nos jornais de 
todos esses locais ; juntei tudo num processo,só e enviei .Aida bem que mandei uma parte e guardei a outra, 
o que me possibilitou.agora,juntar tudo outra vez ,solicitando ao CL Francisco Moura passar os documentos 
para uma fita; gastei cerca de R$ 180,00 e reenviei a Lions Internacional ,tudo,devida a balela de que eu não 
havia enviado os comprovantes. No ocasião, enviei três correspondências e não me deram resposta e, 
agora,ainda bem,recebi a carta do CL Jimi Rossi dizendo ter recebido os comprovantes ; são coisas que 
acontecem; nós estamos num mundo de voluntários mas, na sede,são profissionais os que lá trabalham ;e 
respondendo a você,CL Álvaro, a nível de Conselho não vamos resolver nada;esse assunto teria que ser 
resolvido a nível de Conselho de Governadores onde está presente o Diretor Internacional,para que ele leve 
para a Diretoria Internacional o assunto para ser discutido. A DI se reúne em outubro, março e durante a 
convenção internacional onde, nessas reuniões, são tomadas as decisões; o Augustin Soliva foi muito preciso 
quando disse em São Jose dos Campos,”nós, no Brasil, estamos perdendo muitos recursos por não sabermos 
pedir;e porque não sabemos pedir?Por que não falamos língua nenhuma,nem,mesmo, o português!Essa é a 
dificuldade que nós temos;cada Diretor Internacional do Brasil vai para a reunião de cúpula com dois ou três 
intérpretes”;Soliva foi muito claro,continuou o CL Josias ,lá estava o CL Daniel e o CL Darly em São José dos 
Campos ,quando Soliva não mediu palavras,falou curto e grosso, quando quiseram colocar fulano e sicrano 
como diretor internacional; Soliva disse,”se preparem,não adianta mandar analfabeto para lá que vai ter 
dificuldade”.O CL Josias, continuando com a sua missão .deu seqüência a pauta concedendo a palavra ao , c)
CL Francisco Resende Presidente da Divisão F1 – quero passar ao CL Governador e demais companheiros que 
a Divisão F1,para mim,foi um presente que recebi,mas precisamente,uma homenagem;em primeiro 
lugar,porque fui convidado para substituir o CL Jair do LC Vital Brasil e substituir o CL Jair,já é uma 
homenagem recebida, e em segundo lugar,porque a Divisão F1 é composta do Lions Clube Niterói São 
Francisco ,Lions Clube Niterói Vital Brasil,Lions Clube Niterói Fonseca e Lions Clube de São Gonçalo,clubes 
linhas de frentes,poderíamos dizer assim,porque o Lions Clube de Niterói Fonseca trabalha intensamente com 
a comunidade há muito tempo e todo mundo sabe disso, e agora, fez uma descoberta que são as grandes 
parcerias, e só não as enumero aqui,porque levaria muito tempo;O LC Niterói São Francisco que também é 
um grande clube,no momento comandado pela CaL Anaciete e um clube de grandes trabalhos com a 
comunidade e que agora vem fazendo um trabalho muito forte, também,para a aquisição de novos CCLL 
Melvin Jones,através do CL Ivan Lindenberg ;temos, também , o LC Niterói Vital Brasil do saudoso CL Irecê e 
da Cal Derly que fez agora uma nova descoberta:como angariar novos sócios, e sob a presidência do CL 
Francisco, numa só vez,admitiu 09 (nove)novos sócios ,e temos, ainda, o Lions Clube de São Gonçalo que 
através do CL EGD João Carlos,fundou o CADEVISG -Centro.de Apoio ao Deficiente Visual de São 
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Gonçalo,esse é o nome dado ao Centro, mas, não quer dizer que seja atendidos pacientes só de São 
Gonçalo ,pois, se estende à outras localidades.O CADEVISG vem sendo desenvolvido pelo LC de São Gonçalo 
e graças a Deus agora se concretizou.A sede, um prédio de dois pavimentos,foi criada em parceria com um 
clube social e o local,que nos foi dado em regime de comodato está sendo todo reformado e,se Deus quiser,já 
no mês de dezembro ,estaremos de sede nova,sem contar com a grande promoção dos Lions Clubes de 
Niterói na realização da Feira de Olambra,sucesso no seu primeira ano e nesse,esperamos sucesso dobrado d) 
Cal Nely Ambrósio Prazeres LC Campos-Presidenta da Divisão C2 em campos somos 4 Clubes : Lions Clube de 
Campos,Lions Clube de Campos Tamandaré,Lions Clube de Campos Planície e Lions Clube de Campos São 
Tomé e dentro do possível,procuramos nos unir e quando há alguma falha,procuramos tirar todas as 
dúvidas,em nome desse Desafio de Mudanças ; realizamos o primeiro comitê em setembro e o segundo será 
no dia 8 de novembro;ouvindo a palestra na parte da manhã,aprendemos como um Lions Clube pode 
trabalhar e informo que o Lions Clube de Campos faz empréstimo de cadeiras de rodas há muitos 
anos;faremos, em breve, um bingo cujo resultado será revertido para os 4 clubes,cada um de acordo com 
suas necessidades;o Clube Planície tem uma creche com 80 crianças onde tudo é mantido pelos companheiros 
que arrecadam dinheiro e pagam as funcionárias, dão alimentos as crianças e fazem a manutenção do imóvel; 
o Lions Clube de Campos São Tomé se empenha na coleta de sangue através do ônibus da prefeitura que faz 
a coleta na cidade e abastece os bancos de sangue dos hospitais locais, e temos, também ,o Lions Clube de 
Campos Tamandaré que trabalha bastante ; gostei muito das palavras do palestrante que disse:”se uma 
pretensão para você é impossível ,não tire o estímulo dos outros”;finalizando, quero agradecer a confiança na 
minha pessoa, por parte do Governador CL Daniel e) CL Emerson Rosa Presidente da Divisão E1- nossa 
divisão está numa condição atípica ;somos 6 clubes na divisão, desses, 3 são altamente participativos que 
são: o Lions Clube de Macaé,Lions Clube de Macaé Imbetiba e Lions Clube de Casimiro de Abreu e, temos 
hoje, o Lions Clube de Rio das Ostras Costa Azul que è um clube fundado a 7 meses e que já está trabalhando 
e fortalecendo nossa divisão;o Lions Clube de Barra de São João que é padrinho do Casimiro de Abreu , está 
se fortalecendo,fazendo suas atividades e, com isso, fazendo a divisão mais forte, e, conforme pedido do 
nosso governador estamos reestruturando o Lions Clube de Rio das Ostras, e ,conforme nosso código, 
estamos trabalhando com companheirismo unindo o Rio das Ostras com o Rio das Ostras Consta Azul para 
que eles possam trabalhar juntos ; sobre o nosso LC Casimiro de Abreu,seu presidente falará em instantes.d) 
CL Danilo Coutinho,LC de Saquarema-Presidente da Divisão E2- já foi falado aqui sobre nosso seminário e lá 
aproveitamos para fazer o nosso comitê assessor com a participação de todos os clubes da divisão e a 
exemplo dos CCLL que usaram da palavra, eu, também, me sinto muito privilegiado pelos clubes da minha 
divisão que são:O Lions Clube de Saquarema,Lions Clube de Araruama,Lions Clube de Cabo Frio e Lions Clube 
de São Pedro da Aldeia que compareceu à visita do Governador,ontem,com 15 pessoas.Nossa divisão está 
trabalhando para o aumento do movimento sendo que o Lions de Saquarema, na visita oficial ,deu posse a 
dois novos companheiros e no dia 8 de novembro os Lions Clubes de São Pedro da Aldeia,Araruama e cabo 
Frio estarão dando posse a novos companheiros.Prosseguindo com a pauta foi franqueada a palavra para 
Assessores Distritais. a) CL Rosinha Menezes – LC de Cabo Frio - Assessora de Preparação de Líderes – na 
realidade ainda não comecei a trabalhar porque só agora recebi a nominata do Distrito pelo Governador,vou 
fazer um trabalho de formiguinha;além de correspondências para os presidentes de clubes estou me 
colocando à disposição de todos para falar sobre liderança,porque, quando tomamos posse,nos foi dito que 
somos líderes, e agente se pergunta:como lidere?Eu sigo na minha casa as normas do meu marido;o homem 
segue normalmente as normas do filho e da mulher; liderança,onde?Agente custa descobrir, e nós somos 
convidados para fazer parte de um movimento.internacional ,como o Lions, e, na verdade, porque, nós 
mostramos a liderança aos nossos amigos e eles, percebendo isso, nos convidam;essa liderança tem que ser 
melhor apurada, e dentro do lions, agente pode apurar; quero,agora,dizer ,não mais como assessora 
distrital,mas como membro do Lions Clube de Cabo Frio,que considero muito importante como obra constante 
para que o clube deixe de utilizar-se daquela máxima :O Lions é o maior segredo do mundo;o Lions tem que 
ir para a mídia e tem que trazer a mídia para dentro dele ;é isso que nos estamos fazendo com 262 crianças 
do Balé da Comunidade;conseguimos enviar 8 bailarinas para Brasília no festival de dança,quatro delas foram 
premiadas ( 50%);as quatros premiadas além de receberem troféus de primeiras colocadas,ganharam um 
estágio em regime integral,internato,na Fundação Gustavo Kirsig em Goiânia que é celeiro de novos 
talentos ,preparando, especificamente, para o exterior;então, aquelas crianças que tinham objetivo de vida de 
estar servindo atrás de um balcão,têm hoje o mundo a seus pés para conquistar;essa é um tipo de obra que 
todo Clube de Lions deveria fazer,por exemplo:com idosos,ou com crianças,com excepcionais,como faz o 
Lions Clube de Araruama, belissimamente :fazerem obras constantes que modifiquem a sociedade e que traga 
a visão do Lions como agente-modificador junto a mídia. (-b) CL EGD.Pessanha – LC de Nova Friburgo -
Assessor Distrital de LCIF – estamos vivenciando uma desorganização de Lions Internacional e, 
ainda ,estamos impedidos de apresentar projetos de qualquer natureza,essa é a grande realidade;já li a 
correspondência do ex Presidente Internacional Jimmy Ross dando conta do recebimento da prestação de 
contas do subsídio de emergência de responsabilidade do EGD Josias Marques de Azevedo ,no entanto 
encontra-se pendente,ainda, a prestação de contas do projeto de Pinheiros;de fato nas cartas entre as 
correspondências de LI e o CL EGD Darly Vansconcellos,secretário do Distrito,comenta-se a impossibilidade de 
análise do material devida a demissão de funcionários encarregados do setor,havendo inclusive o pedido de 
reenvio do material do LC de Pinheiros sendo certo que,segundo o CL EGD Wilson Tótola essa providência já 
foi tomada e nesse momento gostaria de ler a carta do ex presidente Jimmy Ross que versa sobre o assunto 
mas, segundo o CL Darly, a mesma fora entregue ao CL Álvaro que por sua vez entregou a presidente do LC 
de Nova Friburgo que infelizmente acha-se ausente a essa reunião;o CL Álvaro encontra-se ausente, mas 
como Assessor de LCIF acho-me na obrigação de responder as colocações feitas por ele, quanto aos projetos, 
que semeou dúvida para aos presentes: os subsídios emergências e os projetos normais ,que demandam 
tempo,não se confundem e por isso não há nada a ser mudado;os subsídios emergências são enviados sem 
burocracia sempre que haja catástrofe;são remetidos de forma imediata até mesmo em 48 horas dependendo 
do momento e da forma do pedido,como por exemplo,recorte de jornais,fitas gravadas e independem de 
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apresentação de contas para outro pedido caso outra catástrofe aconteça de forma simultânea e em outro 
localidade do mesmo Distrito,mas, uma vez recebida e distribuída a verba para a qual foi solicitada haverá, da 
mesma forma ,e ,rapidamente, a obrigação de apresentação de contas e não havendo essa contra-
prestação ,ficarão, para o futuro,bloqueados todos os pedidos sejam eles de qualquer natureza,essa é a 
regra;assim respondendo ao CL Álvaro não há nada a ser mudado; o que devemos,e isso acabamos de 
aprender, é que ao enviarmos uma prestação de contas devemos nos certificar de que aquele material foi 
devidamente recebido pelo setor competente e ,talvez,o correto será exigir uma certidão negativa de 
pendência junto a Lions Internacional; os recursos recebidos pelos Lions Clubes de Serra e de Pinheiros 
aconteceram há anos atrás e só agora, diante dos pedidos dos Lions Clubes de São Mateus,clube do 
Governador, e do Lions Clube de Nova Friburgo, é que tomamos conhecimento de que L.I. não poderia 
atender a solicitação dos subsídios de emergência devido à pendências das remessas feitas no ano de 2000 e 
de 2001;assim, para encerrar a minha fala deixo claro que ,ainda,estamos impedidos de solicitar qualquer 
ajuda financeira a Lions Internacional independentemente de sua natureza,mas devemos dar aos 
responsáveis, pelos valores recebidos, um voto de confiança,na certeza de que eles entendem das 
responsabilidades que assumiram ao receberem as verbas de ajuda às suas comunidades..c)CL Carlos Antônio 
dos Santos – LC Santo Antônio de Pádua – Assessor de Marcos e Monumentos –Gostaria que presente 
estivesse, ao menos, um companheiro de cada clube do Distrito porque como solicitei no 1º Conselho em 
Guarapari estou aguardando que me enviei fotografia dos marcos e dos monumentos existentes nas cidades 
abrangidas pelo Distrito LC11 para que possamos,como é o desejo do CL Governador,preparar um catálogo de 
todo esses material de grande importância para a divulgação do movimento;nosso desejo também e 
incentivar a reforma e conservação daqueles que estejam deteriorado pelo tempo;poderemos também 
incentivar a criação de marcos e monumentos naquelas cidades que ainda não possuem representação 
leonística ;conversando ,.hoje,com o nosso Vice Governador, CL Fortunato, comentamos que em muitas 
cidades notamos marcos do Rotary e da Maçonaria ,mas, há ausência da marca do Lions;solicito, assim, a 
todos aqui presentes, que me envie o material de suas cidades e que transmitam para aqueles ausente, a 
esta reunião, o nosso pedido que podem ser remetido para o endereço que consta da nominata.Em seguida 
passou-se a palavra aos presidentes de Clubes. a) CaL Anaciete –LC de Niterói São Francisco – o nosso clube 
tem realizado muitas obras e acredito não ser possível relatar todas elas,seria um verdadeiro relatório e 
ficaria cansativo.As várias atividades do clube foram em conjunto com os Lions Clubes de Niterói Vital Brasil e 
Niterói Fonseca e acho esse fato muito importante, pois promove a integração e fortalece o 
companheirismo,possibilita a realização de campanhas de vulto fazendo com que a comunidade conheça o 
que realmente é Lions.Essa integração começa com a festiva de posse das diretorias e depois com a visita 
conjunta do Governador.Fazemos, também, em conjunto:o programa do cartaz da Paz,o bazar da pechincha,a 
feira de Olambra,a campanha da saúde e a campanha de brinquedos,sendo distribuído,por ocasião do natal, 
cerca de 1500 brinquedos para crianças pobres.Com essa integração entre os 3 (três)Clubes ajudamos a 
creche de Jurujuba da Colônia dos Pescadores e realizamos, também, o curso para professores de 
creches,mas não interferimos nos métodos de cada creche, pois, cada uma delas tem seus métodos de 
gerência.Alem do curso para professores, os Clubes oferecem todo o material didático autorizando aos 
formandos a multiplicarem os conhecimentos adquiridos e, assim, ganharem dinheiro extra.b) CL Wilson Paes 
–LC de Campos – quero apenas agradecer e solicitar que observem nosso estandarte; é o mais premiado de 
todo o Distrito LC11; temos 11(onze)Clubes afilhados, e no dia 18 de agosto,próximo-passado ,realizamos a 
festa dos 50 anos do Clube.No Clube, temos,ainda,4 sócios fundadores,vivos e com suas respectivas esposas; 
eu, Nilo Peçanha de Araújo Siqueira ,Walter Siqueira e Sady Bogado .Participo a todos que a nossa sede -
nova é na AV 28 de março(aquela que tem uma ciclo-via) e paralela a Av.Amaral Peixoto.Quem chega a 
Campos a primeira coisa que vê é a Associação Monsenhor Severino ,que presta assistência aos idosos e, 
ali,numa das suas dependências,está instalada a nossa sede.Nosso endereço de correspondência continua 
sendo na Rua 21 de abril.escritório de nosso CL Elbert ,tesoureiro.Terminando,informo que nosso clube está 
absolutamente em dia com seus compromissos financeiros. c) CL Rômulo LC Vitória Mater – como secretário 
do Clube,represento, neste momento, o Presidente do Lions Clube de Vitória – tivemos a alegria de 
comparecer a Câmara dos Vereadores por ocasião da homenagem que aquela casa de leis fez ao LC de Vitória 
pela passagem de seus 50 anos de fundação e de atividades.Na ocasião, nosso presidente,CL Jair Fava, 
anunciou que a festa seria em novembro mas , por motivo de força maior, não será,em novembro a festa do 
jubileu de ouro.Resolvemos realizar a festa por ocasião do maior cerimonial da cidade de Vitória que é 
promovida por nosso clube e que acontece,todos os anos,no mês de março.A festa será não só, pelo jubileu 
de ouro do Lions Clube de Vitória mas,também,em comemoração ao início do movimento leonístico no Estado 
do Espírito Santo.No dia 4 de novembro haverá, na Assembléia Legislativa,uma seção solene em nossa 
homenagem.Sobre nossas atividades,como falou o CL David Lóss em sua palestra,voluntariado está difícil ;há 
5 anos dirijo uma obra social com 200 crianças carentes,na verdade, não poderia continuar a frente dessa 
obra,sendo Tesoureiro do Distrito,mas pelas circunstâncias, serei reeleito, pois, não posso ficar ausente dessa 
obra social. d) José de Anchieta Seccon- Lions Clube de N.Friburgo Conselheiro Paulino- o que vamos 
comentar,acreditamos que a maioria dos CCLL já têm ciência.,mas, eu não poderia deixar de dar o meu 
testemunho.Nesse momento eu quero que todos os CCLL e DDMM,presentes,participem dessa felicidade que 
nos CCLL,DDMM e filhotes do LC de Nova Friburgo Conselheiro Paulino estamos vivendo, nesse momento,isso, 
porque conseguimos resgatar uma história de 20 anos do Clube, que seria jogada ao tempo;foi uma luta 
árdua ,nos contamos com a maioria dos CCLL dos Clubes da nossa Divisão e de outros, do nosso 
Distrito ,mas ,sempre juntos em nossa batalha.Ao lembrar, fico, até, emocionado,pois, estávamos em pleno 
vigor com vários trabalhos comunitários, quando, por ordem da Governadora da época,nossa carta 
constitutiva foi cassada.Mas, graças a Deus,o Grande Arquiteto do Universo,nossa carta foi recuperada e 
estamos com as finanças em dia,tanto com o Lions Internacional quanto para com o Distrito.Nossas 
atividades continuam sendo executadas periodicamente,bem como, continuamos com nossas atividades 
permanentes,com a Creche São José e com a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo,esta última,no centro de 
Nova Friburgo.Para concretizar nosso êxito, estaremos dando posse a três novos sócios no mês de dezembro 
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e estamos participando do Conselho de Segurança de Nova Friburgo.e) CL Vanderlan Peçanha – Lions Clube 
de Rio das Ostras Costa Azul -sou EGD 96/97 do Rio Grande do Sul,do colegiado do Ex Presidente 
Internacional Soliva, e do CL Fabrício,atual Diretor Internacional,Estou ocupando a tribuna,como presidente 
do LC Rio das Ostras Costa Azul, para comunicar que estaremos recebendo nossa carta constitutiva no dia 24 
de novembro ,próximo,e ,na oportunidade, ficam todos convidados,por adesão,ao jantar em comemoração a 
este importante momento para o Clube.Convido ,também, o secretário do Distrito,o Governador, bem como, o 
nosso vice-governador Fortunato.Informo,ainda,que o preço do jantar será de R$ 25,00 (vinte e cinco 
reais).Estou aqui acompanhado do nosso secretário,do nosso tesoureiro e do diretor de sócios,com suas 
respectivas esposas, e temos convites disponíveis para os CCLL que quiserem adquiri-los com antecedência.O 
LC de Rio da Ostras Costa azul,fundado em 31 de março de 2007 é um clube atuante,por exemplo:estamos 
fazendo parceria com a Prefeitura de Rio das Ostras e com a maçonaria local para montar um restaurante 
popular.Faremos um cadastramento de pessoas sem condição de ter em suas casas uma cesta-básica Nossos 
compromissos financeiros estão em dia.Cumprimento a mesa diretora na pessoa do CL Ivan Lindenberg,com 
quem participei de assessoria internacional,dizendo que me sinto honrado em pertencer a esse grande Distrito 
LC 11. f ) CL Francisco Carlos Pessanha Bragança – LC de Niterói Vital Brasil.- estou no comando do LC de 
Niterói Vital Brasil e estamos felizes por ter resgatado a história do clube através de recomposição de 
documentos.Editamos um CD pela passagem de nossos 35 anos,com fotos e temos registrados importantes 
momentos de nossa história com quase todos os nossos fundadores.Lá está,também,CCLL de outros clubes 
como nosso CL Ivan Lindenberg,quando novo, com os cabelos pretinhos;registramos, também, a presença do 
CL Ráfare e tantos outros.Todos estão magrinhos e bonitos.A festa dos 35 anos foi muito 
interessante.Pontuando a minha administração que cresce, apanhamos o clube com 8 (oito) companheiros e 
hoje somos 20 ( vinte).Não temos obras de caráter permanente mas realizamos obras pontuais 
como:ajudamos ao Abrigo da Esperança, que é uma casa onde cobrimos a cozinha com estrutura metálica e 
auxiliamos com a doação de vários utensílios ,inclusive,máquina de lavar roupas,geladeira,freezer além de, 
pontualmente, efetuando outros tipo de ajuda.Nossas taxas estão,sempre,em dia,o CL Jair,não deixa por 
menos.Quanto ao problema de projetos pendentes e que impossibilitam a pretensão de novos projetos, 
gostaria de dar uma sugestão aos ex governadores,presentes:entendo que a proposta e um pouco 
terrorista,mas é a seguinte:enquanto não forem dados os pareceres dos relatórios das prestações de contas 
dos dois projetos que, como conseqüência,entravam novos projetos para o Distrito LC11,não pagaríamos, 
mais, nossas taxas internacionais diretamente à Associação,pagaríamos ao Distrito e esse só repassaria a 
LI,quando desse solução ao problema.Não podemos ficar impedidos por problema da desorganização 
motivado por exoneração de funcionários da Associação Internacional.;entendi que por 5(cinco) vezes a 
secretaria do Distrito tentou,em vão,resolver o problema.Desculpe-me,mas, tenho que ser solidário aos ex 
governadores evolvidos no problema dos projetos pendentes.g)CL Erenilson Marinho LC Casimiro de Abreu –
Estamos felizes em estarmos aqui com nosso ex-presidente e atual assessor-adjunto de informática do 
Distrito e, também, com nosso CL Vice Governador, Fortunato.Não temos informado nossas atuações que 
continuam constantes, pois o pessoal está ocupado na governadoría, mas, se Deus quiser, vamos preparar a 
papelada e enviar para o Distrito.Participamos há doze anos com a saúde, crianças e adolescentes e a 
segurança da nossa cidade.Em breve, estaremos participando do Conselho do Idoso e de outras atividades de 
interesse público.Estamos trabalhando na recuperação da mata atlântica em nossa cidade.Estamos à frente 
do plantio de milhares de árvores em nossa mata auxiliar numa extensão de 15.000Ms por 30Ms de largura às 
margens do rio de Casimiro de Abreu em combate ao aquecimento global, o grande vilão do século XXI.Essa 
campanha é recomendada por Lions Internacional.Estamos preparando-nos para a distribuição das mudas, 
pois, as chuvas estão chegando.A secretária Municipal vai preparar o terreno e nós vamos plantar as mudas e 
cuidar das mesmas até que a mata auxiliar esteja formada. H) José Carlos Lemos – 1º secretário do LC de 
Niterói Fonseca – estou aqui representando nosso presidente que assumiu uma subsecretaria estadual e está 
muito ocupado com a Operação Araribóia, razão pela qual, não está presente a esse conselho.Estou 
impressionado com tantas atividades dos clubes do Distrito, preocupando-se, até mesmo, com 
reflorestamento.Queremos aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: os LLCC de Niterói, como já foi 
aqui colocado, estão com entrosamento muito bom com o governo municipal e, certamente, nós, daqui a 
pouco, conseguiremos a realização de algum convênio e poderemos, também, oferecer a prefeitura, como já 
foi feito, a oportunidade de, em ações conjuntas, realizarmos projetos com dinheiro de Lions Internacional, 
pois uma das coisas que Lions exige é a participação das entidades beneficiadas nas ações dos projetos, 
então, faço uma sugestão, não ao nosso governadores, mas ao nosso Conselho Distrital, veja bem: por quê 
esse problema de prestação de contas de auxílios prestados, de subsídios de emergência feitos anteriormente, 
não podem ser prestados através de um controle do Conselho Distrital todas as vezes que houver a mudança 
do governador?É uma sugestão que desejo que fique registrado.Assim,o governador que entregar o 
Distrito,que inclua na sua prestação de contas a situação dos subsídios e projetos recebidos para que as 
coisas não fiquem como estão,atrasados,até mesmo em relação a Lions Internacional,pois, o governador que 
está assumindo é quem viaja aos Estados Unidos ou à outro local da Convenção Internacional e, 
assim,sabendo das pendências, possa ter a oportunidade de cobrar e resolver a situação e, em seu 
retorno ,ao Distrito ,já estar de posse da solução.O que não pode é continuar com essa situação de 
esquecimento.Já passaram mais de 6 governadores,o subsídio e o projeto que receberam auxílios estão 
pendentes junto a Lions Internacional e só agora,quando os Clubes querem apresentar seus projetos é que 
ficaram sabendo do impedimento.Não vou, aqui ,questionar a desorganização de Lions internacional sobre o 
que especificamente estou falando:estou falando de uma outra questão e que já ocorreu anteriormente no 
nosso Distrito;insto não é novo,está estourando agora porque vários clubes querem apresentar projetos,mas 
esse assunto é um assunto passado;é antigo.o fato de ficarmos “pendurados” por falta de prestação de contas 
no momento devido.Fica então,aqui nossa sugestão ,havendo possibilidade que nosso Clube venha a 
apresentar moção, nesse sentido.Veja bem,reafirmo,não estou colocando o problema para o Governador e 
sim para o Conselho Distrital que é composto pelos ex-governadores e o gabinete nomeado.Terminado a fala 
dos presidentes passou-se ao relatório da comissão de moções.Com a palavra o CL Henrique C.Miguel - antes 
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de passar.a palavra ao CL relator da comissão de moções gostaria de dar meu testemunho sobre o 
homenageado do LC de Vila Velha Glória -trata-se de ex-companheiro do Clube, Eduardo Barroso Wagner- era 
técnico em combustível (pena que o Wilson Paes não esteja aqui neste momento para confirmar as minhas 
palavras, comentou o CL Henrique- e ,em 1957,ele foi para Vitória,não era leão,mas os companheiros do 
Lions Clube de Campos,Barbosa Guerra,Sadir Lacerda e Antônio Monteiro,sabendo da transferência do 
Eduardo e o desejo do LC de Campos em fundar, no ES ,um clube de lions,visitaram o então futuro CL 
Wagner e pediram para ele trabalhar na fundação de um Lions Clube em Vitória;ele então trabalhou nesse 
sentido e em 16 de novembro de 1957 era fundado o LC de Vitória.-Mater. O segundo homenageado,CL 
Alberto Guerchon, que conheci em 1962 quando entrei no Lions foi um grande CL,foi governador,foi um 
líder,fundador do Lions Clube de Niterói Fonseca e grande Leão.Passo então a palavra ao nosso CL Lemos 
para ler o relatório da comissão de moções- ATA DA COMISSÃO DE MOÇÕES – Aos vinte e sete dias do mês 
de outubro de 2007,reuni-se a comissão de moções do 2º Conselho Distrital do Distrito LC11,nas 
dependências do SESC,em Nova Friburgo RJ,cujo membros foram designados pelo Governador Daniel Barbosa 
sendo a comissão composta pelos CCLL EGD Henrique C.Miguel do LC Vitória ,EGD Josias Marques de 
Azevedo,do LC de Serra e o José Carlos Lemos do LC de Niterói Fonseca.Primeiramente foi eleito para presidir 
a comissão o CL Henrique C.Miguel,para secretário e relator o CL José Carlos Lemos.O secretário fez a leitura 
das moções que versavam sobre o mesmo propósito:indicação do patrono para 9º convenção do Distrito 
LC11.A primeira moção do LC de Vitória propondo o nome do ex CL Eduardo Barroso Vagner e a segundo 
oriunda do LC de Niterói São Francisco indicando o nome do ex CL EGD Alberto Guerchom. Analisadas, quanto 
as formalidades estatutárias,verificou, a comissão, que ambas atendiam aos requisitos estatuários para a sua 
propositura.A comissão então, considerando a importância dos homenageados que prestaram grandes 
serviços ao movimento leonístico no Distrito LC11,recomendaram a assembléia que ambos fossem aprovados 
como patronos da 9º convenção do Distrito LC11.Posta a recomendação em discussão e votação,perante o os 
membros do conselho presentes no plenário,foi a mesma aprovada por unanimidade e com grande 
entusiasmo ,acompanhado por todos os demais presentes no plenário.A pedido do CL Josias,o CL Governador 
solicitou que os clubes interessados em sediar o 3º Conselho Distrital que apresentassem suas proposições.Os 
três Clubes de Niterói apresentaram para, em conjunto ,sediar o referido Conselho.Posta em discussão e 
votação foi a proposta aprovada por unanimidade. O CL Josias anunciou que, como o ato seguinte seria a 
apresentação,do SITE do Distrito pelo CL Emerson Jorge da Rosa ,Assessor-Adjunto de Informática do 
Distrito,naquele momento, agradecendo a honra de ter participado como Mestre de Cerimônias,entregava o 
seu colar,passando o comando dos trabalhos diretamente ao governador CL Daniel Barbosa.Terminado a 
apresentação do trabalho do CL Emerson,que foi de grande valia para o esclarecimento de diversas dúvidas 
por parte dos CCLL,o CL Daniel agradeceu ao companheiro expositor oferecendo ao mesmo um certificado de 
apreciação da Governadoría.O CL Governador,finalizando: agradeço ao CL Josias pelos trabalhos como mestre 
de cerimônias;agradeço aos diretores do Sesc de Nova Friburgo na pessoa do DR Renato Bravo,que conheci 
pessoalmente durante o almoço; agradeço a DM Rosane pela invocação a Deus;agradeço ao CL Darly 
Secretário do Distrito;agradeço ao CL Rômulo Teixeira Tesoureiro do Distrito;agradeço ao CL David Lóss pela 
palestra e , finalmente, agradeço a todos os companheiros,companheiras ,domadores filhotes e 
convidados ,presentes ao 2º conselho e especialmente ao CL EGD Pessanha pelo trabalho magnífico que 
realizou organizando para todos os participantes do Conselho Distrital e agradeço aos Clubes de Nova 
Friburgo,Nova Friburgo Conselheiro Paulino e de Bom Jardim,na pessoa do Presidente Seccon,presente 
naquele momento na plenária, e ao CL Pessanha,pela assembléia festiva- conjunta da minha visita oficial que 
emocionou, e muito,esse CL que está Governador , e ,dando prosseguimento ao encerramento,solicito ao 
nosso CL Vice Governador Fortunato que leia a Oração Pelo Brasil ( que foi repetida por todos os 
presentes),após a leitura da oração,o CL Governador Daniel Barbosa convidou o CL EGD Pessanha para 
guarnecer o Pavilhão Nacional,solicitou a todos que aplaudisse o símbolo maior de nossa Pátria com calorosa 
salva de palmas e deu por encerrado a reunião do 2º Conselho Distrito do Distrito LC 11,convidando a todos 
para o 3º Conselho a ser realizado ,em janeiro, na cidade de Niterói e, solicitou, para todos , a proteção de 
Deus e principalmente no retorno às suas casas.Nada mais tendo a tratar,eu, CL Darly Anacleto de 
Vasconcellos,Secretário do Distrito LC 11,lavrei a presente ata, que vai por mim e pelo Governador 
assinada.Nova Friburgo RJ,dependências do Sesc,aos 27 (vinte e sete ) dias do mês de outubro de 2007.

CL Daniel Azevedo Barbosa
Governador 

CL EGD Darly Anacleto Vasconcellos
Secretário 
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