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Segunda Reunião do Conselho Distrital - Campos dos Goytacazes, RJ

Ata da Primeira Sessão Ordinária 

Aos 24 dias do mês de outubro de 2009, na cidade de Campos dos Goytacazes RJ, no auditório da Santa Casa 
de Misericórdia desta cidade, realizou-se a primeira sessão plenária da 2° reunião do Conselho Distrital do LC 
11, ano Leonístico 2009/2010. Às 13:30 hs, no exercício da função protocolar, o PC Darly Anacleto de 
Vasconcelos convidou para compor a mesa principal os seguintes Companheiros: José Adalberto de Oliveira, 
Governador; Jorge Fortunato, Governador imediato e embaixador da Fundação de Lions Internacional (LCIF); 
PC Darly Anacleto de Vasconcelos, Presidente do Conselho de Governadores; CL Cícero Bruno, presidente do 
LC de Campos, CL Américo R. de Abreu presidente do LC Campos São Tomé, CL Francisco Moreira, presidente 
do LC Campos Planície, CL Edson Coroa Andrade, presidente do LC Campos Tamandaré, convidados para 
compor a posição de honra os CCLL EGD Luiz Carlos Nunes; EGD Josias Matos de Azevedo; EGD Luiz Carlos 
Pessanha; EGD Jair Pinheiro Torres; EGD Danilo Edson do Valle; EGD Gustavo Sebastião Lessa Ráfare, CaL 
Zuraide Figueiredo Guedes, Primeira Vice Governadora; CL José Eduardo Côgo, 2º Vice Governador, 
convidados todos os presidentes de Divisão e Região para se posicionarem nas primeiras fileiras de cadeiras. 
O CL Governador fazendo a abertura protocolar convidou a DM Inês Muniz para o ato de invocação a Deus, 
seguindo-se o convite para guarnecer às Bandeiras e a entoação da 1ª estrofe ao Hino a Bandeira. Iniciando-
se os trabalhos, o Governador coloca em apreciação as Atas do 1º CD ocorrido em Cachoeiro de Itapemirim, 
o EGD Josias Marque de Azevedo pede a plenária para dispensar a leitura das Atas, pois elas já foram 
enviadas a todos os Clubes e autoridades distritais, a Assembléia aprova a solicitação e, portanto a Ata é 
levada a discussão, o EGD Luis Carlos Nunes solicita a correção com inclusão da nomeação de Assessores 
Distritais, em seguida é colocada em votação e a Ata é aprovada por unanimidade. Em seguida é feita a 
leitura das moções pelo CL Eugênio secretário do Distrito, a primeira é relativa ao LC Aracruz, propondo-se a 
sediar a Convenção Distrital do ano Leonístico 2009/2010, a segunda relativa ao LC Rio das Ostras relativa à 
contribuição financeira para ajudar na construção de sua sede e a terceira do CL EGD Luiz Carlos Pessanha da 
Encarnação propondo redução de taxas para familiares dos CCLL, incentivando assim o aumento de sócios 
nos Clubes. As moções foram distribuídas e entregue a Comissão de Moções presidida pelo EGD Josias M. de 
Azevedo e tendo como membros os EGDs Luis Carlos Nunes, Danilo Edson Duarte e Jair Pinheiro Torres. Em 
seguida foi concedida a palavra para secretário Eugênio para falar sobre o preenchimento das planilhas de 
concursos do Distrito. O Governador José Adalberto faz uso da palavra e fala sobre movimentação de 
associados e fundação de novos Clubes trazendo importantes notícias de aumento liquida em nosso distrito 
de associados e a perspectiva de fundação de novos Clubes ainda neste ano Leonístico, porém anuncia com 
tristeza o fechamento do LC Vitória Independência, além de avaliar as atividades que vem sendo 
desenvolvida pelo LC Rio das Ostras. O Governador convoca o Tesoureiro do Distrito o CL Lidiel e este informa 
dos trabalhos de regularização do Distrito e dos Clubes e apresenta a proposta orçamentária para o 2º
semestre do ano Leonístico, baseado em estudo relativo aos indicadores inflacionários e ao tempo que nossas 
taxas estão congeladas, o Governador sugere que o orçamento seja colocado em votação na 2ª plenária para 
apreciação e votação. O Governador concede a palavra ao EGD Fortunato, embaixador da Fundação Lions 
Clube e este explana sobre a Fundação, falando dos objetivos e projetos para os próximos três anos da LCIF. 
O Governador faz o intervalo e convida a todos para um Cofee-Break. Retornando as atividades da plenária, o 
Governador fala sobre a sua visita aos Clubes de Campos e sobre um importante trabalho sobre a visão 
coordenado pela prefeitura e sobre a responsabilidade do CL Otávio Leite Cabra, propondo a criação de um 
Centro de Referência da Visão em Campos dos Goytacazes. O Governador Concede a palavra a CaL Zuraide, 
1ª Vice Governadora, e ela desenvolve atividade lúdica de estímulo aos Leões e Domadoras na prestação de 
serviços e incentivos ao trabalho desinteressado, falando sobre a ACEL. A palavra é concedida ao 2º Vice 
Governador José Eduardo Côgo que fala sobre a necessidade de se aprender sobre Lions a fim de estimular a 
todos ao serviço desinteressado. Cumprindo toda a programação do dia, o Governador encerra as atividades, 
solicitando a todos fazerem a oração pelo Brasil e aplausos em respeito a Bandeira Nacional no encerramento 
da reunião. Eu CL Antônio Eugênio Cunha, lavro a presente Ata que assino abaixo juntamente com o 
Governador. 

 CL Antônio Eugênio da Cunha             CL José Adalberto Rebello de Oliveira 
Secretário                                             Governador 
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Segunda Reunião do Conselho Distrital - Campos dos Goytacazes, RJ 

Ata da Segunda Sessão Ordinária 

Aos 25 dias do mês de outubro de 2009, na cidade de Campos dos Goytacazes RJ, no auditório da Santa Casa 
de Misericórdia desta cidade, realizou-se a segunda sessão plenária da 2° reunião do Conselho Distrital do 
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LC11, ano Leonístico 2009/2010. Às 9:00 hs, no exercício da função protocolar, o EGD Luis Carlos Pessanha 
da Encarnação convidou para compor a mesa principal os seguintes Companheiros: José Adalberto de 
Oliveira, Governador; Jorge Fortunato, governador imediato e embaixador da Fundação de Lions Internacional 
(LCIF); PC Darly Anacleto de Vasconcelos, Presidente do Conselho de Governadores; CL Cícero Bruno 
presidente do LC de Campos, CL Américo R. de Abreu presidente do LC Campos São Tomé, CL Francisco 
Moreira, presidente do LC Campos Planície, CL Edson Coroa Andrade, presidente do LC Campos Tamandaré, 
convidados para compor a posição de honra os CCLL EGD Luiz Carlos Nunes; EGD Josias Matos de Azevedo; 
EGD Luiz Carlos Pessanha; EGD Jair Pinheiro Torres; EGD Danilo Edson do Valle; EGD Gustavo Sebastião 
Lessa Ráfare CaL Zuraide Figueiredo Guedes, Primeira Vice Governadora; Cl José Eduardo Côgo, 2º Vice 
Governador, convidados todos os presidentes de Divisão e Região para se posicionarem nas primeiras fileiras 
de cadeiras. O CL Governador fazendo a abertura protocolar convidou a CaL Zuraide, Vice-Governadora para 
o ato de invocação a Deus. Iniciando-se os trabalhos, o Governador convida os presidentes de Região e 
Divisão na ordem alfabética de A a F, onde cada um deles relata sobre as importantes atividades dos Clubes 
de suas Divisões, bem como das reuniões que estão sendo desenvolvidas nos seminários e comitês, é de 
grande relevância os informes sobre a atividade distrital do Lions em Ação, que estão sendo realizadas pelos 
Clubes, mostrando o sucesso da proposta do Governador. A CaL Glaucyra Accácio Lemos fala sobre o cartaz 
da paz e informa a baixa participação dos Clubes na importante atividade e solicita o início do concurso em 
uma data mais propícia. O Governador concede a palavra aos Assessores Distritais, ocorrendo à explanação 
do EGD Peçanha sobre irmanação de Clubes e o EGD Josias fala sobre o maior patrimônio de Lions que são os 
associados. O Governador coloca em apreciação os pareceres da Comissão de Moções que: aprova a 
realização da Convenção em Aracruz, realizada pelo LC Aracruz com ressalva a entrega das Atas do Clube que 
aprova a proposta de realizar a Convenção, que indica a rejeição da concessão de recursos financeiros ao LC 
rio das Ostras para a construção de sua sede, que indica maior análise à proposição de redução de taxas para 
familiares de associados com intuito de aumento de sócios, com estudo a ser efetuado pela secretaria e 
tesouraria do Distrito, emitindo parecer sobre o assunto no Próximo CD em Saquarema, quando então a 
moção será novamente apreciada. Com brilhantes pareceres da Comissão de Moções, todas foram aprovadas 
pela Assembléia. O Governador coloca em apreciação da Assembléia a Proposta Orçamentária para o 2º
semestre Leonístico de 2009/2010 com novo valor de contribuição de R$ 50,00 (cinqüenta reais) conforme 
documentação em mídia apresentada, a Assembléia aprova com um voto em contrário. O Governador 
concede a palavra ao presidente do Distrito Múltiplo Leo, o qual informa desta importante atividade de Lions e 
que se dispõe a trabalhar no Distrito para fundar novos Clubes de Leos em nosso Distrito, afirmando da 
grande oportunidade que os Clubes dão na formação de novas lideranças. O Governador concede a palavra 
aos presidentes de Clubes, a nossa célula principal do movimento, e estes falam das suas experiências e 
atividades desenvolvidas nos Clubes. O governador anuncia que o Projeto da criação do Centro de Referência 
da Visão em Campos torna-se uma realidade e que o EGD Jorge Fortunato será o responsável na condução 
dos trabalhos junto com a prefeitura de Campos dos Goytacazes. O Governador convida a todos os presentes 
para cantarem o Hino Ser Leão e encerra o 2º Conselho Distrital solicitando a todos uma salva de palmas em 
respeito a Bandeira Nacional. Eu CL Antônio Eugênio Cunha, lavro a presente Ata que assino abaixo 
juntamente com o Governador.

CL Antônio Eugênio da Cunha             CL José Adalberto Rebello de Oliveira 
Secretário                                             Governador
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