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Ata da Reunião
(A ser aprovada na 3ª Reunião do Conselho Distrital em Guarapari)
Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e dez, reuniram-se no Caçadores Carnavalesco Clube, na
cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES, os integrantes do Conselho Distrital do Distrito LC-11, Ano
Leonístico dois mil e dez e dois mil e onze. A mesa Diretora foi composta pelo PCC CL Darly Anacleto de
Vasconcellos, integrada pelos seguintes dirigentes: Governadora do Distrito Cal Zuraide de Figueiredo
Guedes, primeiro Vice-Governador, CL José Eduardo Côgo, segundo Vice Governador, CL Francisco
Roberto Carvalho, PCC CL Ivan Lindenberg, PDG CL Gustavo Sebastião Lessa Ráfare, PDG CL Josias
Marques de Azevedo, PDG CL Jair Pinheiro Torres, PDG CL Danilo Edson Duarte, PDG CL Luiz Carlos
Nunes; PDG CL Gumercindo Moura, segunda vice - governadora do Distrito LC -1, Cal Selma Aragão e Cal
Angela Maria Gripe, Assistente da Governadora. A Cal Governadora Zuraide de Figueiredo Guedes,
presidindo os trabalhos, deu início a reunião do segundo Conselho Distrital, do Distrito LC-11, às nove
horas e quarenta minutos, “Rogando a DEUS pela grandeza da Pátria, pela Paz e a União entre as pessoas”.
Convidou a Cal Sônia Borges para fazer a Invocação a Deus. Em seguida, houve a homenagem aos
Pavilhões, solicitando a todos que entoassem a primeira estrofe e estribilho do Hino a Bandeira.
Prosseguindo, visando cumprir o que prescreve o Artigo doze do Estatuto foram feitas as justificativas de
ausências, pela governadora, por motivo de saúde, para os seguintes CCLL: PDG CL José Adalberto de
Oliveira, do Lions Clube Aracruz, PDG CL Luis Carlos Pessanha, do LC Nova Friburgo, CL José Carlos
Lemos Secretário/Tesoureiro do Distrito LC-11. Dando continuidade, nomeou a Cal Angela Maria Gripe para
ser a Secretária “ad hoc” neste segundo Conselho Distrital, e tendo a referida Cal outros compromissos com o
Simpósio das Mulheres, a Cal Governadora nomeou a Cal Aparecida Angela da Matta Gaspar, Assessora do
Meio Ambiente do Distrito para substituir a secretária “ad hoc” nos momentos precisos. Aproveitando o
momento, a CaL Governadora nomeou o CL Ediclenis Santos Silva do LC de São Mateus Cricaré, como
Assessor de Comunicação e Marketing para substituir o CL Laudir Poltronieri Rosa e o CL Domingos Sávio
Gonçalves Brandão, Assessor de Leos para substituir o CL Jocimar Fernandes. Prosseguindo a Cal
Governadora passou a palavra para o CL Deocleciano Fonseca Andrade Filho Presidente da Divisão C-1, que
falou em nome Clubes Anfitriões (LC Guaçuí, LC Cachoeiro do Itapemirim, LC Cachoeiro Frade e Freira e
LC Cachoeiro Rubem Braga). Logo após, foi nomeado o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcellos para
exercer a função de Mestre de Cerimônia, que após agradecer a distinção, passou a palavra a Secretária em
exercício, Cal Angela Maria Gripe para a leitura da Ata do primeiro Conselho Distrital realizado em Raposo RJ. Contudo foi feita uma proposição pelo PDG CL Josias Marques de Azevedo para que fosse dispensada a
leitura da ata, uma vez que, todos já têm conhecimento da mesma, pois está disponibilizada no site do
Distrito. Desta forma foi colocada em discussão para posterior votação. A Governadora interrompeu a
discussão da ata para dar oportunidade aos filhos do saudoso PDG CL Henrique C. Miguel, que prestaram
uma homenagem ao Distrito, doando os Troféus e Placas ganhos pelo referido companheiro, a fim de
imortalizar sua memória no Lions. Logo após, a Cal Governadora Zuraide prestou uma homenagem falando
sobre os serviços prestados pelo PDG CL Henrique C. Miguel e o seu legado deixado para o Distrito LC-11.
Prosseguindo com a discussão sobre a leitura da Ata do primeiro Conselho Distrital, a mesma foi dispensada
depois da votação, onde tiveram cinco votos a favor e dezesseis contra a leitura da Ata. Colocada em votação,
foi aprovada. Neste momento a Cal Governadora devolveu a palavra para o Mestre de Cerimônia que
convidou a Cal Angela Maria Gripe, Secretária ADOC em exercício, para apresentar e fazer o
encaminhamento das moções à Comissão de Moção composta pelos seguintes companheiros: PDG CL
Danilo Edison Duarte, CL David Alberto Lóss, PDG CL Jair Pinheiro Torres e PDG CL Josias Marques de
Azevedo. Foram as seguintes Moções: Lions Clube de Guarapari se propondo a sediar o terceiro Conselho
Distrital, nos dias onze e doze de fevereiro de dois mil e onze; a segunda Moção do Lions Clube Casimiro de
Abreu que propõe a denominação da décima segunda Convenção do Distrito LC-11 nos seguintes termos:
“Convenção Governador Jorge Fortunato” e a terceira moção propõe a extensão das regras ditadas por Lions
Internacional, no programa de “Afiliação Familiar” aos antigos associados dos Clubes, no âmbito do Distrito
LC-11. Logo após, o Mestre de Cerimônia solicitou a Secretária “ad hoc” que fizesse a leitura do Relatório do
primeiro Trimestre do Ano Leonístico dois mil e dez e dois mil e onze. A Secretária ADOC iniciou a
apresentação do Relatório do Secretário/Tesoureiro do Ano Leonístico dois mil e dez dois mil e onze, de
acordo com o Artigo vinte do Estatuto do Distrito LC-11, apresentando a prestação de contas referente aos
quatro primeiros meses (Julho, Agosto, Setembro e Outubro) do Ano Leonístico dois mil e dez dois mil e
onze, contendo o seguinte: Letra a) Informações sobre o movimento de ADMISSÕES e BAIXAS,
INFORMES e REMESSA DO PU-101 no período considerado; Letra b) O demonstrativo dos pagamentos
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das QUOTAS SEMESTRAIS E INTERNACIONAIS pelos Clubes – RECAP e Quadro Demonstrativo
Resumo do DLC-11; Letra c) A apresentação de contas do movimento financeiro entre Julho e três de
Novembro de dois mil e dez. Prosseguindo a apresentação do Relatório, a Secretária “ad hoc” informou que o
Distrito LC-11 tem registrado na Associação Internacional um total de cinqüenta e um clubes, pois o Lions
Clube de Barra de São João foi fechado e o Lions Clube Rio das Ostras está em reestruturação. O número de
associados varia da seguinte maneira: temos três clubes com menos de dez associados; dezesseis clubes de
onze a vinte associados; dezesseis clubes de vinte e um a trinta associados; doze clubes de trinta e um a
cinqüenta associados e quatro clubes com mais de cinqüenta associados. No período de primeiro de julho a
quatro de novembro de dois mil e dez, ocorreram no Distrito trinta e cinco baixas e dezenove admissões,
resultando numa redução de dezesseis associados no Distrito. A Associação Internacional, no mesmo período,
registrou a baixa de setenta e oito associados, incluindo o clube que está fechado e também o que está em
reestruturação. Além destes, foram baixados mais cinco associados por motivo de falecimento e registrou
trinta e sete admissões de Novos Associados. Destas movimentações a Governadoria registra hoje, dia seis de
novembro de dois mil e dez um total de um mil e trezentos e noventa e nove associados no Distrito e um mil e
quatrocentos e vinte e dois em Lions Internacional. Sobre os pagamentos das Quotas Distritais e
Internacionais, no Distrito, dezoito clubes estão em débito e alguns incluem débitos anteriores. Na Associação
Internacional o Distrito tem três clubes que estão com cento e cinqüenta dias de atraso; dez clubes com cento
e vinte dias de atraso; cinco clubes com noventa dias de atraso; três clubes com sessenta dias de atraso; quatro
clubes com trinta dias de atraso e vinte e seis clubes com saldo positivo. Continuando a Secretária falou sobre
a prestação de contas do movimento financeiro de julho a novembro de dois mil e dez. O total de recursos
financeiros recebidos foi de dezessete mil e duzentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos e
em aplicação financeira um total de vinte e seis mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis
centavos. A movimentação financeira a partir de primeiro de Julho foi a seguinte: Saldo anterior de dezessete
mil e duzentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos; Receitas de Julho, Agosto, Setembro e
Outubro deu um total de sessenta e nove mil e seiscentos e setenta reais e vinte e um centavo, perfazendo um
total de oitenta e seis mil e novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos. As despesas de
Julho, Agosto, Setembro e Outubro foram de trinta e sete mil e novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e
seis centavos. O saldo na conta corrente nº 35066-4 da agência 0924-5 do Banco do Brasil de Guarapari é de
quarenta e oito mil e novecentos e noventa e três reais e nove centavos e continua a aplicação financeira.
Depois de lido o relatório, foi devolvida a palavra para a Cal Governadora que fez uma dinâmica com todos
os presentes e em seguida passou a oportunidade para os membros do Instituto de Desenvolvimento de
Liderança, CL Theócrito Vale Santiago e Cal Anézia Lima C. Ribeiro ambos do Lions Clube de Guarapari
para apresentarem suas palestras falando sobre a formação do Leão dentro do Leonismo denominando o
mesmo como um “Movimento de Luz”. As palestras foram brilhantes, passando um grande ensinamento para
todos os presentes. Após o final da fala da Cal Anézia Lima C. Ribeiro, o Mestre de Cerimônia convidou os
Leos presentes para fazer uso da palavra. Eles agradeceram o apoio da Governadora e prestaram uma
homenagem a ela, com lindas flores. Neste momento, ocorreu o Sorteio de alguns brindes doados pelos
Clubes Anfitriões e foi dado um intervalo de almoço com retorno previsto para as treze horas e quarenta
minutos. Voltando com a segunda plenária que se iniciou às quatorze horas, o CL Darly Ancleto de
Vasconcellos, Mestre de Cerimônia, convocou a todos para dar início a essa segunda parte dos trabalhos.
Pediu que as Companheiras e Domadoras fossem para o Simpósio das Mulheres. A Cal Governadora chamou
a Cal Aparecida Gaspar que foi nomeada para substituir a Cal Angela nos trabalhos de Secretaria, enquanto a
mesma estivesse ocupada com a palestra no Simpósio das Mulheres. A Cal Governadora Zuraide de
Figueiredo Guedes, presidindo a segunda plenária, cumprindo a praxe Leonística, convidou a Cal Léia Alves
Rosestolato Duarte Rodrigues, do Lions Clube de Porciúncula, para fazer a Invocação a Deus. Continuando, a
Cal Governadora recebeu do Presidente da Divisão E-1, as medalhas de Prêmios por Excelência para serem
entregues aos companheiros que foram homenageados pelo PDG Jorge Fortunato (in memorian). Logo após o
casal responsável pelo Concurso do Cartaz sobre a Paz, CL Edemorino Raimundo de Oliveira e DM Angela
Lage, fizeram a apresentação do Cartaz vencedor que foi do Lions Clube de Santo Antônio de Pádua.
Prosseguindo, o PCC Darly fez uso da palavra, pedindo para retificar a Resolução número nove, onde cita o
parágrafo segundo e transcreve o terceiro, quando a Governadora do Distrito nomeia o CL PDG Vanderlan
Peçanha para o Comitê de Honra do Gabinete da Governadora. Logo após, o Mestre de Cerimônia passou a
palavra aos Presidentes das Regiões A, B, C, D, E, F e também aos Presidentes de todas as Divisões, que com
grande entusiasmo e determinação nominaram as ações e os trabalhos realizados em cada clube de sua Região
e Divisão. Neste momento houve uma pausa, para um Café Cordial, oferecido pelos Clubes Anfitriões e pela
SELITA. Retornando do Café, o Mestre de Cerimônia concedeu a palavra ao representante da SELITA,
Senhor Jacó, que falou sobre a empresa que ora representava e elogiou os trabalhos realizados pelos Clubes
de Lions. Em seguida, foi passada a palavra para os Leos e Castores do Distrito LC-11, que pediram apoio a
toda família leonística do Distrito na expansão dos Clubes de Leos e Castores. Continuando o PGD CL
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Gumercindo Moura pediu a palavra para fazer um pronunciamento sobre o Verdadeiro Companheirismo
dentro do Leonismo no Distrito LC-11, solicitando a todos que seguissem o Código de Ética do Leão.
Voltando a palavra ao Mestre de Cerimônia, o PCC CL Darly, informou que foi nomeado pelo Distrito
Múltiplo LC, como Embaixador de LCIF, neste ano leonístico. Ele explicou a todos os presentes, que o
objetivo de LCIF é apoiar esforços leonísticos ao redor do mundo para atender comunidades locais e
mundiais, financiando projetos de serviços humanitários. Daí o empenho, em conseguirmos o maior número
de companheiros Melvin Jones, no Distrito LC-11. Apresentou um projeto, aprovado pela Governadora, que
deverá ser trabalhado nos clubes com os Presidentes de Região e Divisão. Seguindo a segunda plenária o
PCC Darly, concedeu a palavra para o segundo Vice-Governador CL Francisco Roberto Carvalho, que disse
ter seu compromisso firmado em aumentar o número de sócios do Distrito LC-11. A próxima palavra foi
concedida ao primeiro Vice-Governador CL José Eduardo Côgo, que pediu a colaboração dos companheiros
PDG, quanto ao manuseio das questões administrativas e sociais do Leonismo, visando o futuro e disse
também que como Governador vai oferecer total apoio aos Clubes de Leos e Castores. Continuando, a Cal
Governadora agradeceu a presença do primeiro e segundo Vice, pela colaboração e apoio. O PCC Darly
passou a palavra para a Comissão de Finanças do Distrito (Conselho Fiscal) para apresentar o Parecer sobre a
prestação de contas do primeiro Trimestre do Distrito LC-11. A referida Comissão composta por CL David
Alberto Lóss, CL José Boechat dos Santos e CL Elbert de Souza Tavares aprovaram o “fluxo de caixa e o
resumo das receitas e despesas pagas” referentes ao primeiro trimestre do ano leonístico dois mil e dez dois
mil e onze, sugerindo que a próxima prestação de contas seja mais completa, com o balancete patrimonial, a
fim de estudo mais profundo, no interesse que os associados possam ter em saber quais os bens que o Distrito
possui. O Mestre de Cerimônia CL Darly, passou a oportunidade à Comissão de Moção, para apresentar os
pareceres das Moções já citadas anteriormente. O PDG CL Danilo Edison Duarte (Presidente) apresentou
como Secretário nomeado pela Comissão o PDG CL Josias Marques de Azevedo para ler os pareceres de
cada moção. Foi feita a leitura dos pareceres da comissão, dizendo que o Lions Clube de Guarapari se
propunha a sediar o terceiro Conselho Distrital a ser realizado nos dias onze e doze de fevereiro do ano de
dois mil e onze. Em seguida foi colocado em discussão pela Governadora o parecer da comissão e logo após a
votação foi aprovado pelo Conselho Deliberativo por unanimidade. Foi apresentada também, a moção do
Lions Clube de Casimiro de Abreu para ser votada a proposição de que a décima segunda Convenção do
Distrito seja denominada como “Convenção Governador Jorge Fortunato” cujo lema foi: “Comprometa-se a
Servir”. No momento da discussão o CL Pardal, do Lions Clube de Casimiro de Abreu, esclareceu que o
Clube gostaria que o PDG CL Jorge Fortunato fosse o Patrono da décima segunda Convenção do Distrito. O
Presidente da Comissão PDG CL Danilo Edison Duarte, disse que ninguém erra em Lions, pois, tudo o que
fazemos é com o coração e para servir, portando o nome da Convenção seria Governador Jorge Fortunato,
porém, o secretário da Comissão entendendo a justificativa do companheiro Pardal, apresentou a sugestão de
que fosse Convenção e Patrono Governador Jorge Fortunato, que foi aprovada por unanimidade e aplaudida
por todos. Colocada em discussão e votação, a moção que solicitou a regulamentação a nível Distrital da
questão da Associação Familiar, uma vez que a matéria já é pacífica para Lions Internacional, colocando em
vigor a fim de estender os benefícios para aqueles companheiros do Clube que possuem a mesma categoria
sob pena de estar dando tratamento diferenciado para os associados dentro do mesmo Clube. A moção foi
aprovada pelo Conselho Deliberativo com sua aplicabilidade a partir do segundo semestre do ano leonístico
em curso. Neste momento o PCC Darly (Mestre de Cerimônia) devolveu o colar a Cal Governadora, ela
agradeceu pela sua excelente atuação como Mestre de Cerimônia. Tivemos ainda uma mensagem final sobre
A IMPORTÂNCIA DO COMPANHEIRISMO proferida pela Cal Selma Aragão, segunda Vice-Governadora
do Distrito LC-1. Encerrando a Cal Governadora Zuraide, realizou em seguida, sorteios de vários brindes e
entregou uma lembrancinha para os Clubes anfitriões agradecendo a todos os clubes a participação no
segundo Conselho Distrital. Nada mais havendo a tratar, a Governadora do Distrito LC-11, Cal Zuraide de
Figueiredo Guedes convidou a Cal Arminda Aragão para guarnecer o Pavilhão Nacional. Ao término, deu por
encerrada esta segunda plenária do segundo Conselho Distrital, às dezessete horas e cinqüenta minutos, do
dia seis de novembro de dois mil e dez, do que, para constar, foi lavrada a presente ata que discutida e
aprovada na terceira Reunião do Conselho Distrital a ser realizada na cidade de Guarapari, nos dias onze e
doze de fevereiro de dois mil e onze, será assinada pela Governadora e pela Secretária “ad hoc”.
Cachoeiro do Itapemirim, 06 de novembro de 2010.
CaL Angela Maria Gripe
Secretária “ad hoc”

CaL Zuraide de Figueiredo Guedes
Governadora Distrito LC-11

CL José Carlos Lemos (ausente recomendação médica)
Secretário/Tesoureiro LC-11
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