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Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, nas
dependências do Country Clube da cidade de Nova Friburgo-RJ, foi realizado
o 2º Conselho Distrital do Distrito LC-11 do ano leonístico 2011/2012. Às oito
horas teve início o credenciamento tendo sido oferecido aos presentes um
cooffe break. Às oito horas e quarenta minutos o PCC CL Darly Anacleto de
Vasconcelos, procedeu à composição da mesa diretora para a primeira
plenária, convidando o Governador do Distrito CL José Eduardo Côgo, o
1VDG CL Francisco Roberto de Carvalho Moreira, a IPDG Presidente do
Comitê de Honra CaL Zuraide de Figueiredo Guedes, o PDG CL Luiz Carlos
Nunes, o PDG CL Josias Marques de Azevedo, o PDG CL Jair Pinheiro
Torres, o PDG CL João Luiz Aguilera Campos, o Secretário do Distrito CL
Marco Antônio Fontana e o Presidente do Lions Clube Nova Friburgo CL
Celso Luiz Pimentel Novaes representando todos os Presidentes de Clubes.
Composta a mesa, foi solicitado: aos Presidentes de clubes, aos Presidentes
de Região e Divisão e aos Assessores presentes que ficassem de pé para
serem aplaudidos; aos Presidentes de Região e Divisão que se colocassem à
frente da mesa para exercerem o direito de voto e aos representantes dos
clubes presentes para adentrarem a plenária com seus estandartes. A seguir
foi passado ao Governador do Distrito CL José Eduardo Côgo o comando dos
trabalhos. Este, após iniciar os trabalhos invocando a Deus pela grandeza da
Pátria e a paz entre as pessoas, declarou instalada a 1ª Plenária da Reunião
do 2º Conselho Distrital do AL 2011/2012. Convidou a DM Anildes do LC Nova
Friburgo para fazer a invocação a Deus. Em seguida, convidou o 1VDG CL
Robertão para guarnecer o Pavilhão Nacional, o Secretário do Distrito CL
Marco Fontana para guarnecer o Pavilhão do Espírito Santo, o PDG Aguilera
para guarnecer o Pavilhão do Rio de Janeiro, o Presidente do LC Nova
Friburgo CL Celso Novaes para guarnecer o Pavilhão de Nova Friburgo e a
IPDG CaL Zuraide para guarnecer o Pavilhão de Lions Internacional.
Convidou a todos para entoarem a primeira estrofe e o estribilho do Hino à
Bandeira. Abriu os trabalhos cumprimentando e desejando boas vindas a
todos. Convidou e nomeou o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos para
atuar como Mestre de Cerimônia. Este agradeceu a honra e o privilégio de ser
designado Mestre de Cerimônia da 1ª plenária e prometeu desempenhar as
funções da melhor forma possível, atendendo o que prevê as normas
estatutárias. Convidou o Secretário do Distrito CL Marco Antônio Fontana para
proceder a leitura da ata do 1º CD realizado em Colatina. O PDG CL Josias
Marques de Azevedo solicitou que fosse dispensada a leitura da ata em
virtude de possuir 19 (dezenove) páginas e de todos já terem conhecimento
da mesma, que foi disponibilizada no site do Distrito. O Governador colocou
em discussão e votação a dispensa de leitura da ata. Não havendo discussão,
a dispensa de leitura da ata foi votada e aprovada por unanimidade. Em
seguida o Governador colocou em discussão e votação a ata do 1º Conselho
Distrital. Não havendo discussão foi a mesma votada e aprovada por
unanimidade. Devolvida a palavra ao Mestre de Cerimônia, este convidou o
representante do Tesoureiro do Distrito, Secretário CL Marco Fontana, para
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apresentar o relatório da tesouraria. O Secretário cumprimentou a todos,
justificou a ausência do Tesoureiro CL Nelson Schmidt e apresentou o
demonstrativo do ativo financeiro onde constam os valores de R$ 54.455,36
recebidos até 27/10/2011 e de R$ 13.690,48 a receber. Informou que existem
dois pagamentos nos valores de R$ 550,00 e R$ 553,98 que não foram
identificados e solicitou aos clubes que efetuaram esses pagamentos que
entrem em contato com o Tesoureiro CL Nelson para que ele possa dar baixa
nos débitos que ainda se encontram em aberto, mediante a comprovação dos
pagamentos. Informou que os LC: Barra de São Francisco, Bom Jesus de
Itabapoana, Cardoso Moreira, Cordeiro, Ecoporanga, Itaboraí, Italva,
Mantenópolis, Niterói Fonseca, Nova Friburgo Conselheiro Paulino, Rio das
Ostras, Santa Teresa Colibri, São Gabriel da Palha, São Gonçalo e São Pedro
da Aldeia, possuem débito no LI. Disse que se algum dos clubes citados já
efetuou o pagamento, deverá apresentar o comprovante para regularização.
Finalizada a apresentação, o Governador colocou em discussão o relatório do
Tesoureiro. Não havendo discussão colocou o relatório em votação, tendo o
mesmo sido aprovado por unanimidade. Devolvida a palavra ao Mestre de
Cerimônia, este convidou o Secretário do Distrito para apresentar o relatório
da secretaria. O Secretário CL Marco Fontana fez uma demonstração gráfica
mostrando a situação do Lions no Brasil, no Distrito Múltiplo e no Distrito LC11, destacando os seguintes aspectos dos clubes do Distrito, relativos ao 1º
trimestre do AL 2011/2012: pontos fortes e pontos fracos, análise da situação
atual de cada clube, crescimento e diminuição do número de associados,
aumento do número de companheiros de Melvin Jones, idade dos associados,
tempo de permanência dos associados nos clubes, dentre outros. Disse que
os clubes têm que trabalhar buscando alcançar as metas que foram propostas
pelo Governador, que devem ser cumpridas. A intenção da apresentação é
alertar a todos sobre a necessidade de trabalharmos nestes próximos oito
meses para atingirmos as metas traçadas. Falou ainda que no próximo CD
espera que a maioria dos problemas apresentados estejam resolvidos e se
colocou à disposição para ajudar no que for possível. Comunicou que a
apresentação será disponibilizada no site do Distrito. Terminada a
apresentação o Governador solicitou a todos que reflitam sobre os dados
apresentados para que possamos escolher o que queremos: continuar vivo ou
a morte, pois os dados não mentem. Pediu uma atenção especial e lançou um
desafio para no próximo CD mudarmos as estatísticas. Após, colocou em
discussão o relatório do Secretário. Não havendo discussão colocou o
relatório em votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. O
Governador agradeceu e cumprimentou o Secretário do Distrito pela
apresentação. Devolvida a palavra ao Mestre de Cerimônia, este convidou
novamente o Secretário do Distrito para apresentação das moções e o
encaminhamento das mesmas às respectivas comissões. Duas moções foram
apresentadas. Moção nº 01, apresentada pelo Lions Clube Guarapari,
propondo ser o clube anfitrião para a realização do 4º Conselho Distrital e a
XIII Convenção do Distrito LC 11, nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2012, na
cidade de Guarapari-ES. Moção nº 02, apresentada pelo Governador,
propondo verba de representação para o 1º e 2º vice-governadores, no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais) por semestre, para cada um. Após a leitura das
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moções foram as mesmas encaminhadas ao PDG CL Josias Marques de
Azevedo, para serem analisadas pela Comissão de Moções. A seguir o
Governador Eduardo Côgo tomou a palavra e convidou o Presidente de
Região CL Alcides Zerboni e a todos os demais Presidente de Região e
Divisão para fazerem a entrega de um certificado de Lions Internacional a
IPDG CaL Zuraide Guedes, uma vez que ela foi condecorada com este
prêmio pelo LI. O CL Alcides enalteceu as qualidades da IPDG CaL Zuraide,
destacando os títulos de cidadã benemérita de Porciúncula e de Cachoeiro de
Itapemirim, de cidadã Porciunculense, de guardiã da bondade de Cachoeiro
de Itapemirim e o dado pelo nosso Governador, de “mãezona” do Distrito LC
11. Finalizou parabenizando a CaL Zuraide e dizendo que ela merece todos
os títulos, todas as homenagens e todas as condecorações. A IPDG CaL
Zuraide Guedes agradeceu e fez a leitura do conteúdo da homenagem que
lhe foi conferida pelo IPIP CL Sid Scruggs III e sua DM Judy, onde se destaca
o reconhecimento pelo seu empenho, comprometimento, liderança, dedicação
e serviço prestado como Governadora do Distrito LC 11 no AL 2010/2011. A
palavra foi devolvida ao Mestre de Cerimônia que anunciou o sorteio de
brindes que foram oferecidos pelos clubes presentes. A seguir, convidou o
Diretor de Informática do Distrito CL Paulo Pereira Leal do LC Guarapari para
apresentar sua palestra e informou que as domadoras e companheiras que
não têm direito a voto estavam sendo convidadas para assistir a outra palestra
com a equipe de liderança. Antes da apresentação o Governador tomou a
palavra para agradecer ao CL Paulo Leal e falou do trabalho dele para
possibilitar a transmissão ao vivo, via Internet, do 2º CD. Anunciou que os
companheiros do LC Bom Jesus do Itabapoana estão assistindo a
transmissão no telão da praça e sugeriu que a mesa fosse desfeita para
melhor acompanhar a apresentação. Passou a palavra para o CL Paulo Leal
que cumprimentou a todos, agradeceu ao Governador Eduardo e ao Mestre
de Cerimônia Darly e falou que iria fazer a apresentação de duas formas: a 1ª
parte com a apresentação de slides mostrando a situação atual do Distrito, a
2ª parte operando diretamente o computador e mostrando algumas
funcionalidades do nosso site e do site do LI, incluindo algumas novidades
como a transmissão ao vivo de nossas reuniões. Disse que os recursos de
informática são fundamentais para o sistema de gerenciamento do Distrito LC
11 e que o propósito de sua palestra era a apresentação desses recursos.
Frisou que através do site e dos emails funcionais temos todos os clubes do
Distrito interligados, inclusive a órgãos externos, porém para que tudo
funcione é necessário e importante o comprometimento dos clubes, que na
verdade são os atores principais do projeto. Informou que a grande maioria
dos clubes abraçou a informática e que a sede opera por sistema
informatizado. Destacou como principais vantagens do uso da informática: a
viabilização e facilitação da continuidade administrativa, a dispensa do uso de
papel, a redução de custos, a rápida comunicação, dentre outros, o que
resulta no aumento da eficácia. Como dificuldades operacionais identificadas
foram destacadas: o desconhecimento dos recursos do site, a falta de
verificação das informações e a falta de gerenciamento do email corporativo.
Enfatizou que o principal problema é a não utilização dos emails corporativos.
Informou que 33 clubes estão usando normalmente, 15 clubes não usam e 03
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clubes (LC Italva, LC Rio das Ostras e LC Ecoporanga) ainda não solicitaram
instalação. Disse ainda que outro grande problema é a caixa postal cheia.
Falou que o site é atualizado diariamente e que contém todas as informações
necessárias para os clubes. Propôs que o clube tenha um diretor de
informática ou alguém responsável pelos emails, pois o atendimento aos
clubes está sendo feito em quase sua totalidade através de emails. Concluiu a
1ª parte enfatizando a necessidade de instalação e operação do email
corporativo, de verificação da caixa postal diariamente e de utilização dos
recursos do site. Prosseguiu apresentando alguns recursos que estão no site
do Distrito e do LI dentre os quais destacou: criação de senha, extratos
financeiros, novo pagamento on line, impressão de cartão de identidade do
Lions, relatórios diversos, instruções leonísticas, afiliação familiar, mural do
Distrito, sistema de boleto web, acesso a revista Lion, acesso ao informativo
do Distrito LC 11, área restrita, atas, blog, valor do dólar, acesso direto ao LI,
atualização da nominata, página de assessor no site do Distrito. Por fim falou
sobre a transmissão ao vivo do CD via internet. Disse que a idéia foi do
Governador Eduardo e que para a criação do sistema que ficou sob a sua
responsabilidade, contou com a valiosa ajuda do CL Ranieri Milli. Informou
que isto custou apenas R$ 40,00, que é o valor pago ao provedor pelo dia de
hoje. Comunicou ainda que o nosso site está sendo muito visitado, já tendo
ultrapassado a marca de 120.000 visitantes. Finalizou deixando como
sugestão: naveguem no site à vontade. O Governador solicitou que a mesa
fosse recomposta para prosseguimento dos trabalhos e disse que a
ferramenta é para ser usada todos os dias e que diante desta belíssima
apresentação precisamos desenvolver e exercitar o máximo possível, pois
como todos perceberam é muito fácil acessar a nossa página e isto é graças
ao trabalho do nosso CL Paulo Leal, que está de parabéns. A palavra foi
devolvida ao Mestre de Cerimônia que parabenizou o CL Paulo Leal pelo
excelente trabalho. Avisou que a secretária Janaína e o CL Paulo Leal
estariam à disposição na sala ao lado para ajudarem aos companheiros que
precisassem. A pedido do Governador Eduardo, justificou a ausência do
2VDG CL Deocleciano, que estava em São Paulo fazendo um curso do LI.
Dando continuidade convidou o assessor do Instituto de Liderança CL
Teócrito Valle Santiago do LC Guarapari para apresentar sua palestra. O
Governador Eduardo sugeriu que a mesa fosse desfeita para a apresentação
do CL Teócrito. Este começou a sua palestra mostrando uma imagem que
tinha no fundo uma luz e lembrou que o IPIP CL Sid Scruggs III achava que o
pessoal andava no escuro e disse que nós éramos a luz deste mundo, o que
aprendeu com São Paulo que dizia “todos nós temos luz que deve nascer de
dentro para fora”. Apresentou outra imagem com alguém orientando outra
pessoa, fazendo analogia do padrinho protegendo o afilhado. Disse que
estamos correndo para a modernidade, que todos nós temos luz e devemos
acendê-la, que tem que haver mais integração, que temos que ser mais
profissionais, que podemos exigir do voluntário. Afirmou que a prova de que
se pode exigir do voluntário estava ali, pois tudo havia sido deixado para trás
para estarmos participando e que nós precisamos despertar os nossos
companheiros e os nossos clubes para crescermos, nós somos os
semeadores. Falou que o lema do Governador Eduardo “O Leonismo Como
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Agente de Transformação” deve ser buscado por todos, por isto temos que
nos transformar, não podemos abandonar a idéia do Governador, senão o
estaremos traindo. Comentou que o IPIP CL Sid Scruggs III pediu a IPDG
Zuraide que levasse a mensagem do Lions para todos os clubes, o que foi
feito, por isso ela foi lembrada e homenageada, recebendo uma comenda do
LI. Sobre liderança e capacitação, disse que só se aprende vivendo,
batalhando e que o Governador Eduardo confia e fez um investimento em nós
e tem que haver retorno. Disse que o nosso líder, o Governador Eduardo, fala
por nós e se acontecer um erro no Lions, temos que apagar e fazer de novo,
não podemos ter medo de errar. Exemplificou citando o ex- primeiro-ministro
britânico Winston Churchill, o pastor protestante norte-americano Billy
Graham, o ex-presidente norte-americano CL Jimmy Carter e afirmou que o
líder tem que ser autêntico, tem que lutar pela ética e que se o líder perde a
confiança, seus seguidores perdem o compromisso. Lions a gente faz por
amor. Falou que sucesso sem sucessor é fracasso e que temos que cultuar os
nossos líderes dentre os quais destacou: o fundador do leonismo Melvin
Jones, o fundador do leonismo no Brasil Armando Fajardo e o historiador e
professor de leonismo Alexandre Campos da Costa e Silva. Disse que o
mundo é um diamante bruto que precisa ser lapidado e não existe força maior
que o Lions para lapidar este diamante, que sem lapidação não brilha, mas o
Lions o faz brilhar. Por isso o nosso movimento é sucesso. Citou o filósofo
grego Plutarco “o solo mais rico, se não cultivado, produz as piores ervas
daninhas”, afirmando que não podemos abandonar o Governador Eduardo,
que é o nosso timoneiro, e nós os remadores, não podemos perder o ritmo da
remada, senão o barco fica a deriva. Citou também um ditado popular “cabeça
vazia o diabo toma conta” e disse: vamos encher a cabeça de Lions e ver que
coisa fantástica vai acontecer. Lembrou do escritor francês, o fabulista Jean
de La Fontaine que dizia “o homem foi criado para que, sempre que algo
inflamar sua alma, as impossibilidades desapareçam” e afirmou que não
existe coisa mais fantástica que a inflamação do leonismo provocou em nós,
que vibramos com o Lions. Disse que estamos aqui puramente pelo prazer de
encontrar com os companheiros e poder defender os mesmos ideais. Citou
ainda Jack Welch, o famoso ex-presidente da GE, para falar da aprendizagem
pela ação, afirmando que para aprendermos temos que passar pela
presidência do clube. Falou para não termos a covardia de não aceitar a
presidência de clube e que quando convidarmos alguém para entrar no clube
ele deve estar ciente que em determinado momento será presidente do clube,
tem que ter espírito de Leão, senão é melhor não entrar. Tem que ter paixão.
Disse ainda: escolha sempre alguém melhor do que você. Este vai nos
ensinar. Nós estamos aqui para aprender e só assim vamos melhorar. O líder
deve formar pessoas melhores do que ele. Lions é equipe e se um falhar,
falha todo mundo. A alegria do líder é ajudar os companheiros a crescerem.
Finalizou sua apresentação dizendo: Há um bilhão de horas, a vida humana
apareceu na Terra. Há um bilhão de minutos, surgiu o cristianismo. Há um
bilhão de segundos, os Beatles apresentaram-se no The Ed Sullivan Show.
Há um bilhão de décimos de segundos, lembraremos CL Elbert/LC Campos.
Após, o Governador Eduardo passou um vídeo motivacional que tem tudo a
ver com o momento que nós estamos vivendo no Lions, inclusive com as
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apresentações do CL Teócrito sobre liderança e do CL Fontana sobre vida ou
morte dos clubes. O vídeo mostra a trajetória de vida da águia, que na metade
de sua vida, passa por um doloroso processo de renovação, onde é obrigada
a arrancar seu bico curvo, suas unhas profundas e flexíveis e suas penas
envelhecidas e pesadas, para que passados cinco meses, com bico, unhas e
penas renovadas ela possa viver a segunda parte de sua existência, podendo
chegar até aos setenta anos. O narrador diz que em nossas vidas muitas
vezes temos que nos resguardar por algum tempo para que possamos
começar o difícil processo de renovação, devemos nos desprender por
completo de nossas lembranças, costumes, vícios e tradições, conscientes da
dor e do sacrifício que teremos que fazer e somente livres do imenso peso
das glórias e vitórias do passado poderemos desfrutar do valioso significado
da renovação. Diz ainda que as histórias das aves e dos homens são muito
parecidas, ambos têm de fazer difíceis escolhas ao longo de suas vidas,
ambos têm que tomar decisões que irão determinar a altura e a grandeza dos
seus sonhos. Finalizando ressalta que a liberdade é uma conquista, o sucesso
é um prêmio e a renovação é o único caminho para se chegar aos nossos
objetivos. Após a apresentação do vídeo o Governador Eduardo falou que não
se cansa de dizer que esse vídeo tem tudo a ver com os clubes de Lions. Nós
temos vários clubes que estão nesta meia idade da águia, então têm que
tomar a decisão: renovam ou morrem. Custe o que custar tem que renovar.
Disse que tem visto em alguns clubes, que às vezes, uma picuinha, uma
mediocridade, tem falado mais alto e nós precisamos acabar com isso.
Contou que ele e o CL Laudir nessas muitas viagens de visita a clubes têm
conversado muito e que o CL Laudir tem até uma previsão de que se não for
feito nada o Lions no Brasil inteiro vai acabar, mas ele diz que não vamos
deixar o Lions acabar e que tudo o que nós estamos fazendo à frente do
nosso Distrito é pensando em renovar. Renovar não é a idade, é renovar
pensamentos, comportamentos e ações. É participar dos Conselhos
Municipais para fazer parte da gestão e influenciar nas decisões para atender
o município como um todo, atingindo com isto o nosso objetivo. Concluiu
confirmando o que foi dito pelo CL Teócrito e o CL Fontana: se não
renovarmos estamos fadados ao insucesso. Devolveu a palavra ao Mestre de
Cerimônia que a passou novamente ao CL Teócrito. Este falou que o LI pediu
a Alvin Toffler, autor do livro “a terceira onda”, que ele apresentasse um
trabalho sobre a longevidade do LI, e que ele concluiu que, se não mudar, se
não se transformar, o movimento de vocês fechará as portas. O Mestre de
Cerimônia agradeceu ao CL Teócrito e anunciou o encerramento de suas
atividades nesta primeira plenária, agradecendo mais uma vez pela honra de
ter sido escolhido para executar a tarefa e devolveu o colar ao Governador
que agradeceu ao PCC CL Darly por sua brilhante atuação. O PDG CL Josias
Marques de Azevedo pediu ao Governador que nomeasse os CCLL Jovelino
Venturim Filho, Alcides Zerbone e David Alberto Loss para, juntamente com
ele e o PDG CL Jair Pinheiro Torres, comporem a comissão de moções, em
virtude da ausência de seus membros. O Governador os nomeou e convidou
o CL Alcides Zerbone para fazer a oração pelo Brasil. A seguir convidou a
todos para que com uma salva de palmas déssemos por saudado o Pavilhão
Nacional. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a primeira
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plenária. Às treze horas e trinta minutos o PCC CL Darly Anacleto de
Vasconcelos, procedeu a composição da mesa diretora para a segunda
plenária, convidando o Governador do Distrito CL José Eduardo Côgo, o
1VDG CL Francisco Roberto de Carvalho Moreira, a IPDG Presidente do
Comitê de Honra CaL Zuraide de Figueiredo Guedes, o PDG CL Jair Pinheiro
Torres, o PDG CL João Luiz Aguilera Campos, o PDG CL Luiz Carlos Nunes,
o PDG CL Josias Marques de Azevedo, o Secretário do Distrito CL Marco
Antônio Fontana e o Presidente do Lions Clube Nova Friburgo CL Celso Luiz
Pimentel Novaes representando todos os Presidentes de Clubes. Composta a
mesa, foi passada ao Governador do Distrito CL José Eduardo Côgo a direção
dos trabalhos. Este, após iniciar os trabalhos invocando a Deus pela grandeza
da Pátria e a paz entre as pessoas, declarou instalada a 2ª Plenária da
Reunião do 2º Conselho Distrital do AL 2011/2012. Convidou a CaL Fátima
Fiasca do LC Nova Friburgo para fazer a invocação a Deus. Em seguida,
convidou a todos para entoarem a primeira estrofe e o estribilho do Hino à
Bandeira. Abriu os trabalhos dando boas vindas a todos, desejando que
continuem com o mesmo entusiasmo e torcendo para que tenhamos o mesmo
êxito da primeira plenária. Convidou e nomeou o PCC CL Darly Anacleto de
Vasconcelos para funcionar como Mestre de Cerimônia. Este pediu permissão
ao Governador Eduardo para que, como assessor de Lions Clubs International
Foundation, pudesse fazer uma apresentação. A permissão foi concedida e o
Embaixador da LCIF, PCC CL Darly Vasconcelos, fez uma explanação sobre
a fundação, falando que nós pertencemos na distribuição de LI a Área 3 na
América Latina, que o nosso líder constitucional é o PIP CL Augustin Soliva e
como ele mesmo diz a nossa fundação é o carro chefe do Lions. Disse que
nós não podemos falar em leonismo se não falarmos em primeiro grau em
nossa fundação, porque é ela que nos proporciona a alegria e a felicidade de
poder servir àqueles que tanto necessitam da gente. Falou que a meta do PIP
CL Soliva é que a nossa fundação tenha uma sucursal no Brasil, para facilitar
o incremento de recursos. Informou também que o PCC CL Antônio Carlos
Tozzi Henriques é o representante do DMLC perante a LI. Disse que a
fundação precisa realmente de recursos e que muitos fazem confusão entre a
cota semestral paga a LI e a ajuda para a fundação. Explicou que a cota
trimestral é para gastos com a administração dos Distritos no Brasil, não tendo
nada a ver com a fundação. Falou que não podemos fazer campanhas para
pagar despesas administrativas, mas podemos arrecadar recursos para
doação a LCIF. Mostrou alguns exemplos de como podemos arrecadar esses
recursos, destacando a realização de bailes, citando como feito pelo LC
Colatina Centro, promovendo bazar e feijoada beneficente, como feito pelo LC
Guarapari, fazendo bingo, como feito pelo LC Cachoeiro de Itapemirim Frade
e Freira, que com a renda líquida comprou 150 cadeiras de rodas. Informou
que no ano passado foram vacinadas contra o sarampo, pelos Leões e seus
parceiros, 41 milhões de crianças em quatro países e que se a fundação não
tiver recursos não poderemos fazer mais nada. Com a permissão do PCC CL
Darly o Secretário CL Fontana informou que a Fundação Gates está doando
US$5 milhões para o programa neste ano, fazendo a outorga por meio da
equivalência de US$1, para cada US$2 que conseguirmos arrecadar, tendo
sido estabelecida uma meta conjunta de US$15 milhões para a iniciativa e
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que para alcançarmos a meta o Presidente do Conselho Diretor da Fundação
de Lions Clubs International IPIP CL Sid Scruggs III pede o apoio ao programa
com o envolvimento dos Leões de todos os clubes dos Distritos. O PCC CL
Darly disse que temos que conscientizar a todos, precisamos fazer. Sugeriu
que na festa de confraternização de final de ano (amigo X) ao invés da troca
de presentes, seja feita a doação de determinado valor, por cada
Companheiro e Domadora, para a nossa fundação. Disse que a LCIF esteve
presente em Nova Friburgo e Bom Jardim, por ocasião da catástrofe sofrida,
onde a IPDG CaL Zuraide em menos de 48 horas conseguiu a liberação de
US$10 mil. Também prestou socorro em Santa Catarina, onde bancou a
construção de 150 casas na denominada Vila Lions. Afirmou que existem
recursos em nossa fundação que podem ser usados para ajudar a muita
gente, só que o nosso Distrito não sabe fazer projetos, mas o CL Messias do
LC 8, que é o Distrito que mais recebe subsídios no Brasil, esteve na
convenção da IPDG CaL Zuraide no ano passado e se colocou à disposição
para nos ajudar, é só ligar ou passar email para ele. Falou ainda que nós
podemos fazer muito mais se participarmos com interesse e reconhecendo
que a nossa fundação é a alma e a sobrevivência do Lions no Brasil. Finalizou
dizendo que nós não estamos comprando título de Melvin Jones, estamos
doando para a fundação e solicitou o apoio e a ajuda de todos para que
possamos fechar a administração do Governador CL Eduardo com um
número maior de Companheiros de Melvin Jones do que os 21 conseguidos
na administração da IPDG CaL Zuraide. Agora na função de Mestre de
Cerimônia convidou os CCLL Presidentes de Região, Divisão e de Clubes
para fazerem uso da palavra. Disse que os relatórios chegam todo mês, mas
o importante em apresentarmos os problemas e ações de nossos clubes,
além da troca de experiências é a possibilidade de imitarmos e fazermos no
nosso clube o que já foi feito e deu certo em outro clube. Começamos pela
Região F. A Presidente de Região CaL Derli Reynier saudou a todos e disse:
que tem visitado e acompanhado o desempenho dos clubes da região, que
estão procurando cumprir as metas do Governador em suas campanhas. Que
esteve presente no 1º Comitê Assessor da Divisão F2, realizado no dia 16/10,
em Bom Jardim, sendo que o único ausente foi o LC São Gonçalo. Que a
Divisão F1 ainda não realizou seu 1º Comitê Assessor por problemas de
doença. Que os clubes da Região F estão com as taxas em dia, com exceção
do LC Itaboraí e do LC Cordeiro, que regularizarão em breve. Que teve muita
dificuldade para contatar o LC Cordeiro, que é um clube novo, de apenas 02
anos, e está ainda meio perdido, o email corporativo do clube não funciona e
por isso os emails voltam, mas após falar com a Presidente do Clube está
passando os emails para ela e espera que agora funcione. Que o 1º
Seminário da Região F foi realizado no dia 22/10, com uma palestra sobre
sustentabilidade e meio ambiente, proferida pelo Doutor em meio ambiente
Declev Reynier, tendo atingido o objetivo. Que a ata do seminário será
enviada para a sede do Distrito. O Presidente de Divisão F2 CL Nelson
Alcides disse: que ratificava o que foi falado pela Presidente de Região,
acrescentando que foram plantadas várias árvores e que os Presidentes,
Secretários e Tesoureiros do LC Cordeiro, do LC Nova Friburgo, do LC Nova
Friburgo Conselheiro Paulino e do LC Bom Jardim fizeram suas explanações,
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conforme consta na ata do 1º Comitê Assessor que será enviada para o
Governador. O Presidente do LC Niterói Fonseca CL Carlos Santiago disse:
que está há pouco tempo no Lions, ainda aprendendo como se faz Lions, mas
gostaria de dizer que eu também acredito, mas não acredito de agora por
estar no Lions, já acredito há muito tempo. Que o LC Niterói Fonseca é um
dos poucos clubes que tem sede própria com uma área interessante e
juntamente com o CL João Gustavo e a Eliete estamos fazendo uma
programação para desenvolver um trabalho junto ao Conselho da cidade,
oferecendo sugestões sem voto, para nos engajarmos neste esforço de
participação comunitária, politicamente falando. Que cada um tem como
estabelecer um foco, um objetivo para si mesmo, isto é uma coisa que eu
acredito há muito tempo, se não tiver ninguém para seguir você, caminhe
sozinho, alguém vai se agregar a você, mas não deixe de caminhar. O
Presidente imediato e Secretário do LC Bom Jardim CL Luiz Gonzaga de
Barros disse: que não estava presente na hora, mas ficou surpreso de
encontrar o Distrito dizendo que o clube está em falta com suas certidões.
Que estamos sempre atuantes no cumprimento das obrigações de Lions e
vou verificar se o clube está em débito com a GFIP, primeiro nós não temos
empregado e segundo eu não vou gastar uma nota para credenciar o Lions
sem necessidade. Que o clube vem funcionando, fizemos mutirão, plantio de
árvores e estamos tentando acabar a nossa sede que foi atingida pelas
enchentes, para isto depende da autorização do INEIA, mas estamos em pé.
A Secretária do LC Niterói São Francisco CaL Eliane Prates disse: que estava
substituindo o Presidente do clube que se encontrava em trânsito e ainda não
pode chegar. Que o clube encontra-se em dia com suas obrigações
estatutárias, necessitando apenas de corrigir algumas discrepâncias nos
informes de setembro, que serão ajustadas, conforme entendimentos, junto
com o Secretário do Distrito, e encaminhadas junto com os informes de
outubro. Que a nominata apresenta uma inconsistência em relação a LI,
porque foi baixado um Companheiro que ainda consta na nominata do Distrito.
Que o Presidente é jovem e por ter implantado algumas mudanças na
estrutura do clube, naturalmente encontrou alguma resistência, mas em
função do êxito da modificação, vale a pena tentar. Que quando da posse da
nova diretoria, foi elaborado um folder com as nossas pretensões para o
semestre e essas foram quase 100% cumpridas. Que fizemos a
comemoração do dia das crianças e do dia dos professores na creche de
Jurujuba, onde estamos ajudando com todo o apoio logístico e vamos
construir os banheiros exigidos pela Prefeitura para que a creche possa
funcionar. Que estamos com uma parceria com uma ONG que faz fiteoterapia
e ajuda crianças cardiopatas no hospital Getulinho, no Fonseca e
pretendemos envolver também o LC Niterói Vital Brasil, porque é um trabalho
de grande monta e não será só para o nosso Lions. Que temos a pretensão
de colocar mais dois associados e continuar caminhando devagar, mas bem.
Que mesmo já tendo feito em outra ocasião, quero aproveitar a oportunidade
para parabenizar o nosso Governador pela sua equipe que está funcionando
maravilhosamente bem, dirimindo qualquer dúvida sempre com muita
atenção. Parabéns Governador. Parabéns a sua equipe e muito obrigada. O
Mestre de Cerimônia pediu aos CCLL para serem mais rápido. O Governador
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concordou e disse que o Conselho não é da Governadoria e sim do Lions,
portanto fiquem à vontade para falar o que quiserem, porque nós estamos
aqui para ouvir tudo o que vocês têm a dizer. O Presidente do LC Nova
Friburgo Conselheiro Paulino CL Álvaro Moreira da Costa disse: que ele e a
DM Marilza foram convocados a dar uma ajuda em outro clube, estão lá
colaborando e neste clube já fizeram algumas ações, inclusive já foram
plantadas 100 árvores. Que foi feita a ação global no dia 08, onde fizemos
também uma campanha de saúde em parceria com o supermercado de
Conselheiro, tendo uma repercussão muito grande com mais ou menos 600
atendimentos e divulgação no jornal. Que nem sempre um clube grande é um
clube atuante, temos vários exemplos aqui no Distrito LC 11, onde os clubes
pequenos de hoje amanhã são grandes e o contrário também acontece. Que
também sofremos muito com as chuvas de janeiro, mas não ficamos
alardeando que nós sofremos, tivemos uns dois metros de água dentro de
nossa sede, mas estamos lá trabalhando na recuperação, onde fizemos um
mutirão e limpamos a sede quase toda, só falta um pedacinho. Que isto não
impediu de colocar a sede à disposição de outra entidade que desabou, que é
a APAE, e assim um clube pequeno, hoje atende a mais de 120 crianças por
mês, porque a nossa sede está cedida gratuitamente até que a APAE consiga
reestruturar a sua sede. Que também estamos com outra campanha
reestruturando as contas de água da Casa de Esportes, que o LC Nova
Friburgo Conselheiro Paulino vinha pagando há pelo menos 8 a 9 anos numa
parceria com a Prefeitura, mas que após as suas fontes serem atingidas
tiveram sérios problemas com a captação de água, elevando
substancialmente o valor das contas,o que estamos tentando reduzir. Que
com o apoio dos nossos CCLL do clube, eu digo de novo, um clube pequeno,
mas um clube atuante, eu tenho certeza absoluta até março ou abril teremos
em torno de 20 associados. Que nós do LC Nova Friburgo Conselheiro
Paulino, Marilza e Eu estaremos sempre unidos no companheirismo, no
serviço e na amizade. O que nós pregamos é amor, é serviço. Obrigado. O
Presidente do LC Nova Friburgo CL Celso Novaes disse: que como clube
anfitrião teria um momento posterior onde faria o uso da palavra por tempo
maior. O Presidente do LC Bom Jardim CL Thiago Siqueira Ramos disse: que
chegou atrasado porque estava esperando sua filhote de 02 meses almoçar
para vir à reunião, mas com certeza o CL Luiz Barros já havia passado a
situação de trabalho do clube. Que fizemos o mutirão de saúde com 749
atendimentos, tivemos o plantio de árvores, fizemos o chá das domadoras que
foi um sucesso e é voltado para a obra do berço. Que hoje o principal
problema do clube é em relação a nossa sede, que já estava em fase de
acabamento, mas que com a enchente o rio levou um dos pilares de
sustentação e agora estamos aguardando uma posição da Prefeitura e a
liberação do INEIA. Pediu desculpas pelo atraso e agradeceu pela paciência.
O Governador disse que o atraso do CL Thiago estava justificado, porque ele
estava cuidando de sua família e como ele próprio tem dito, se não cuidarmos
primeiro de nossa família como é que vamos cuidar da família dos outros.
Continuando com a Região E. O Presidente de Região CL Marcelo Soares
Ferreira cumprimentou a todos e disse: que gostaria de pedir desculpas ao
Governador por não tem sido perfeito na função de Presidente de Região, em
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razão de doença em sua família, a quem tem que dar apoio, mas que queria
agradecer de público aos seus Presidentes de Divisão E1 e E2 que o estão
auxiliando muito. Falou que começando pela Divisão E1 estamos com um
caso “sui generis”, que é um clube que está ativo, mas não funciona como um
Lions Clube, por isso chamamos a atenção da Governadoria e pedimos a
todos para tomarmos uma posição nesse 2º CD para definirmos o que temos
que fazer com este clube, que está usando o nome do Lions para fazer outras
coisas que não sejam da condição leonística, inclusive prejudicando o LC Rio
das Ostras Costa Azul. Que o Presidente de Divisão E1 iria explicar melhor
este caso. O Presidente de Divisão E1 CL Sebastião Pirai disse: que foi
realizado no dia 09 nosso Comitê Assessor em Rio das Ostras, com as
presenças dos LC Casimiro de Abreu, LC Macaé, LC Macaé Imbetiba e LC
Rio das Ostras Costa Azul, onde discutimos esta questão do LC Rio das
Ostras que é muito séria. Que eles usam a bandeira do clube, promovem
bailes e festas, mas não têm compromisso com as ações e estão denegrindo
a imagem do Lions em Rio das Ostras, assim nós gostaríamos que
tivéssemos uma posição para definir esta situação, porque isto confunde as
pessoas, generaliza todo. O Governador interrompeu a fala do CL Pirai e
disse que achava que aqui não era o momento para tomarmos uma decisão e
nem uma resolução. Sugeriu que o Presidente de Região e o Presidente de
Divisão façam um relatório detalhado e encaminhem para a Governadoria,
que o encaminhará para o nosso Conselho de Ética para emissão de parecer
e que após a apresentação do parecer do Conselho de Ética nós teremos um
instrumento legal para tomar as providências cabíveis, porque não concordo
em hipótese alguma com o uso da nossa marca para qualquer finalidade que
não seja conforme os objetivos de Melvin Jones. O CL Pirai voltou a falar e
disse: que no dia das crianças, 12/10, foi realizado um grande evento
beneficente com a participação do clube de Léos, do LC Macaé Imbetiba, do
LC Rio das Ostras Costa Azul e mais de 500 crianças, conforme pode ser
visto no blog do Lions. Que pensa que Lions é isto, doar um pouquinho da
gente para tentar melhorar a vida daqueles menos favorecidos. Que é um
privilégio fazer parte da grande família leonística, onde aprendeu o que é ser
cidadão e a participar ativamente. Que foi Presidente do Conselho Municipal
de Saúde e hoje está no Conselho Estadual de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro, de onde saiu direto para participar deste evento. Obrigado por esta
oportunidade. O Presidente de Divisão E2 CL Jorge Calixto saudou a todos,
agradeceu pela indicação de seu nome como Presidente de Divisão e disse:
que tivemos a oportunidade de realizar 02 Comitês Assessores, o primeiro no
dia 23/09 onde foi apresentado o vídeo institucional de LI do Presidente Tam,
provocando uma grande motivação onde os clubes estão trabalhando muito, o
segundo no dia 13/10. Que nas duas reuniões foi maciço o comparecimento
de Presidentes, Secretários e Tesoureiros, onde se teve a oportunidade de
debater muita coisa e saber de todas as atividades e campanhas que cada
clube está desenvolvendo. Que os problemas de ordem administrativa, o
maior a falta de uso de emails corporativos, mas estão praticamente todos
resolvidos. Que as nominatas estão em ordem, não existindo nenhuma
discrepância com relação a LI e Distrital. Que as cotas, internacional e
distrital, embora tenha sido projetado aqui algum clube em débito, já foram
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pagas, é só uma questão de data. Que em relação às metas da Governadoria,
todos os quatro clubes da Divisão estão trabalhando dentro das
características próprias de cada um, imbuídos neste objetivo, com atividades
diversificadas, alguns em comum como o plantio de árvores e todos
participando da campanha da visão. A Presidente do LC Araruama CaL Maria
Alípia cumprimentou a todos e disse: que o clube está rigorosamente em dia
com todas as suas obrigações fiscais e acessórias, com CNPJ em dia e já em
seu nome como representante do clube, apresentação de RAIS, DPJ, DCTF,
inclusive com certificação digital, porque mesmo dizendo que não é
necessário por não termos empregado, mas nós temos que apresentar
anualmente a negativa da GFPI, DCTF e o DACON. Que em relação às
atividades, estão todas voltadas para a obra do Centro Comunitário, que
ganhará mais espaço para o atendimento a 200 crianças e adolescentes da
Pestalose. Que foi feito com muito sucesso o chá das Domadoras, onde
muitos comerciantes participaram com doação em dinheiro, sendo
apresentado desfile de modas de adultos e crianças e tendo movimentado
muito a cidade. Que no dia 12/11, em parceria com a Umined será feita uma
campanha de saúde. Que o clube está iniciando atividades de visão, ainda
muito pequena, mas que irá trabalhar para que em curto espaço de tempo
possam fazer vultosa doação de óculos para as crianças carentes. Que a
Secretaria do clube está encaminhando todos os informes nos prazos,
inclusive participando do concurso de clubes. Que a Tesouraria também está
em dia com todas as suas obrigações e que o clube está participando do
concurso Cartaz da Paz. O Presidente do LC Cabo Frio CL Orlando Britto
cumprimentou a todos e disse: que o clube tem atualmente 20 associados e
que está empenhado para que até o final do mandato aumente o quadro de
associados entre 20 a 40%. Que no dia 21/09 foram plantadas 60 árvores
frutíferas e doadas mais 60 árvores, de forma que o clube se envolveu no
plantio total de 120 árvores. Que a campanha da visão está muito boa, com
930 pares de óculos doados, com a participação da Secretaria Municipal de
Saúde de Cabo Frio e apoio da Maçonaria de Arraial do Cabo, sendo que a
meta é chegar a 1.000 pares até o mês de dezembro. Que temos o balé
comunitário, que já revelou 02 bons dançarinos, um menino de 13 anos que
está na Rússia fazendo um curso e uma menina de 15 anos que está no Rio
de Janeiro se aperfeiçoando e já tendo viajado por toda a América do Sul.
Que abrigam na sede do clube os escoteiros, que realizam um grande
trabalho, tendo inclusive ajudado no plantio das árvores. Que promovem
quase todo mês o chá beneficente, onde conseguem um pequeno recurso
para o custeio. Que o LC Cabo Frio participa ativamente de vários conselhos
municipais, destacando o da saúde, o de idosos e o da Faculdade do
Município, onde têm vaga permanente. Que estão empenhados no projeto de
ampliação da sede do clube, forçando uma situação junto ao Prefeito
Municipal, porque precisam urgentemente reformar e ampliar a sede para
abrigar mais alunos do balé comunitário. Que todas as taxas do clube, tanto
as de LI como as do Distrito, estão pagas e que se houver qualquer coisa
diferente é por falta de comunicação. O representante do LC São Pedro da
Aldeia CL Rodrigo cumprimentou a todos e disse: que era uma satisfação
estar no Conselho e rever os companheiros, que é um apaixonado por Lions e
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que companheirismo é estar presente em todas as atividades de Lions. Que o
clube participa de 04 Conselhos Municipais. Que ajudaram ao LC Cabo Frio
na doação de árvores frutíferas. Que foram plantadas 1.700 árvores pelo
clube, com a participação de crianças de escolas municipais e da ONG de
São Pedro chamada Abrigo. Que o clube está envolvido na construção do
galpão de 150 m2, já em fase de conclusão, onde foram gastos R$ 18.000,00
recebidos de doações, que ficará a disposição da comunidade para o
atendimento das pessoas carentes. Que o Presidente do clube CL Júlio Cesar
não estava presente porque está com problema de saúde na família e pediu
para que ele o representasse. Que o clube promoveu a campanha do trânsito,
a campanha do tabaco e está participando do concurso Cartaz da Paz. Que
as taxas foram pagas, mas a parte fiscal pode ter alguma falha que será
corrigida. Que já combinou com o CL Paulo Leal e será feita uma nova senha,
para que possam usar o email corporativo do clube, porque hoje ele recebe os
informes do Distrito em seu email particular e leva as informações para o
clube. Que queria parabenizar pelo CD e desejar sucesso na Governadoria. O
representante do LC Saquarema CL Calixto disse: que todo mês o clube
realiza uma campanha de arrecadação de fundos, como bingo, angu à baiana,
enfim qualquer atividade, para aplicar na comunidade. Que o clube tem uma
atividade permanente no lar dos idosos, que tinha um problema de
abastecimento de água, então foi promovido um evento denominado queijos e
vinhos, para construir uma cisterna e resolver o problema. Que estão
participando do concurso Cartaz da Paz. Que estão trabalhando na campanha
diagnóstica de diabetes e de prevenção da pressão arterial. Que estão
fazendo plantio de árvores. Que estão trabalhando na construção de uma
nova sede e fazendo tudo para engrandecer ainda mais esta Governadoria. A
Secretária do LC Macaé CaL Aurora Pacheco cumprimentou a todos,
justificou a ausência do Presidente do clube e disse: que é uma prazer e uma
honra estar secretária no ano em que o clube está completando 50 anos. Que
o carro chefe do clube para arrecadação é a realização da “Feira Expoflores”,
de 29/09 a 09/10, que já faz parte do calendário da cidade de Macaé, sendo
toda a renda utilizada em prol da comunidade carente macaense, onde serão
doados filtros para o asilo e uma quantidade de dinheiro para a “Unamama”.
Que estão participando do concurso Cartaz da Paz. Que foram plantadas 50
árvores frutíferas, no Recanto dos Idosos, na Fazenda Esperança e no Asilo
da Prefeitura, em homenagem aos 50 anos do clube. Que as contas estão em
dia, ressaltando a participação do PDG CL Gumercindo Moura na
contabilidade do clube. O Presidente do LC Macaé Imbetiba CL Wilson Cunha
Natalino cumprimentou a todos e disse: que a meta do clube é atender o
deficiente físico de nossa comunidade e para isto já foi feito em algumas
localidades, um levantamento dos cadeirantes e das pessoas que necessitam
de muletas, e estamos preparando para janeiro um mini festival de chope,
onde a arrecadação será aplicada para atender as necessidades dessas
pessoas. Que na nossa administração, em cada assembléia festiva tem uma
atividade. Na primeira fizemos a entrega de material de higiene. Na segunda
entregamos fraldas geriátricas. Na terceira vamos fazer a entrega de
cobertores e na visita do Governador entregaremos os lençóis e fronhas. Que
no plantio de árvore adotamos a campanha “Plante uma árvore com saúde”,

Sede Administrativa: Rua Santana do lapó, 31/205 - Ed. Livorno - CEP: 29215-020 – Muquiçaba - Guarapari - ES
TeleFax: (27) 32 62-8472 - lionslc11@lio nslc11.org.br - www.lio nslc11.org.br

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES

DISTRITO LC-11

AL 2011-2012

(CNPJ: 27.784.685/0001-60)

DG JOSÉ EDUARDO CÔGO
DM MARISSOL
"LEONISMO COMO AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO"

Governador do Distrito
CL José Eduardo Côgo
Rua Fioravante Rossi, nº. 2350
CEP: 29703-810 - Colatina - ES
(27) 3722-0415/9987-3506
governador@lionslc11.org.br
1º Vice-Governador
CL Francisco R. C. Moreira
Rua Mariano de Brito, nº. 60
28035-055 - Campos - RJ
(22) 2739-8124/2733-3671
robertaolcplanicie@gmail.com
2º Vice-Governador
CL Deocleciano F. de A. Filho
Rua Pedro Dias, nº. 4 Apto 204
29300-802 - Cachoeiro - ES
(28) 3517-2409/9979-8885
deoclecianoandradeprof@gmail.com
Secretário
CL Marco Antonio Fontana
Rua Silvo Ferrari, nº. 256
29701-660 – Colatina - ES
(27) 3723-4240/8803-9190
secretario@lionslc11.org.br
Secretário Adjunto
CL Ranieri Milli
Rua Jamir Caliari, nº. 92
29702-331 – Colatina - ES
(27) 3721-1402/9944-5070
ranierimilli@uol.com.br
Tesoureiro
CL Nelson Schmidt de Souza
Av José Zouain, nº. 283 Apto 201
29700-020 - Colatina - ES
(27) 3721-5626
tesoureiro@lionslc11.org.br
Tesoureiro Adjunto
CL Lidiel Silva Scherrer
Rua Luiz Musso, nº. 145
29194-509 - Aracruz - ES
(27) 3256-1180
lscherre@terr a.com.br

onde as pessoas ganhavam uma fruta e levavam para casa uma muda de
árvore para plantar. Que no ano que vem o clube estará fazendo 35 anos e
gostaria de contar com a presença de todos. O Presidente do LC Rio das
Ostras Costa Azul CL José Patrício Prisco cumprimentou a todos e disse: que
não poderia deixar de registrar o grande desconforto causado pela situação
do LC Rio das Ostras. Que existe dificuldade para conseguir um aumento de
associados e para a realização de campanhas, porque tudo é potencializado
pelo trabalho negativo feito pelo clube antigo, que denigre a imagem do Lions
Clube, tornando muito difícil a atividade do LC Rio das Ostras Costa Azul. O
Governador interrompeu a fala do CL Patrício e disse que gostaria muito de
resolver esse problema, prometendo que se for mandado um relatório
minucioso dizendo o que realmente está acontecendo, este será encaminhado
ao Conselho de Ética e se o Conselho opinar pelo fechamento do clube e o
impedimento de usarem a nossa marca, não terá o mínimo receio em fazer o
que for recomendado, porque não tem nenhuma vaidade em manter ativo um
clube que denigre a nossa imagem. O Presidente do LC Rio das Ostras Costa
Azul agradeceu e prosseguiu dizendo: que nada disso tem sido impedimento
para que o clube continue trabalhando, apesar de ser um clube novo que está
indo para o seu 5º aniversário e o seu pouco tempo de leonismo. Que ficou
um pouco triste com os números que o Secretário do Distrito mostrou, porque
só o LC Rio das Ostras Costa Azul já plantou mais de 50% do que está
registrado no Distrito. Que foram plantadas 3.000 mudas, recuperando três
áreas degradadas, sendo mil e poucas mudas no antigo lixão que foi
desapropriado pela Prefeitura, 750 no Bairro Âncora e no Horto Municipal que
está sendo recuperado. Que têm um trabalho permanente com a ONG “Clube
da Árvore”, cujos membros são técnicos em meio ambiente, e todos os
domingos fazem, no Horto Municipal, um trabalho contínuo de
conscientização, plantio de mudas e manutenção das árvores. Que estão
recuperando uma área, plantando árvores silvestres e frutíferas para trazer de
volta os pássaros e dar vida a esta área degradada, sendo o trabalho de
estudo e viabilidade feito pela ONG e o fornecimento das mudas feito pela
Secretaria de Meio Ambiente, o que sem a parceria seria impossível de ser
realizado. Que em um trabalho de estreitamento de relacionamento junto ao
Poder Público, iniciado na gestão anterior da CaL Ilzimar, conseguiram que a
Secretaria de Bem Estar Social da Prefeitura concedesse uma subvenção de
R$ 20.000,00 por mês para a Pestalose de Rio das Ostras, que atende hoje
cerca de 450 jovens especiais e também as suas famílias que precisam de
apoio. Que em parceria com o LC Macaé Imbetiba participamos com a nossa
mão de obra na festa das crianças. Que para a criação do Léo Clube Rio das
Ostras Costa Azul estreitaram relacionamento com o Lions Clube Macaé
Imbetiba para que os Léos juntos possam realmente ter força. Que o clube foi
convidado pela Secretária de Bem Estar Social a ocupar uma cadeira no
Conselho Municipal do Idoso, que está sendo criado. Que farão o Natal na
Pestalose, inclusive com a chegada de Papai Noel. Que em relação ao
mutirão da saúde, tinham um calendário montado junto à Secretaria de
Planejamento e a Secretaria de Saúde de Rio das Ostras, onde estava
previsto o atendimento de 1.000 pessoas por dia, durante 04 dias de ações de
acuidade visual, aferição de pressão e diabetes, mas a campanha foi adiada e

Sede Administrativa: Rua Santana do lapó, 31/205 - Ed. Livorno - CEP: 29215-020 – Muquiçaba - Guarapari - ES
TeleFax: (27) 32 62-8472 - lionslc11@lio nslc11.org.br - www.lio nslc11.org.br

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES

DISTRITO LC-11

AL 2011-2012

(CNPJ: 27.784.685/0001-60)

DG JOSÉ EDUARDO CÔGO
DM MARISSOL
"LEONISMO COMO AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO"

Governador do Distrito
CL José Eduardo Côgo
Rua Fioravante Rossi, nº. 2350
CEP: 29703-810 - Colatina - ES
(27) 3722-0415/9987-3506
governador@lionslc11.org.br
1º Vice-Governador
CL Francisco R. C. Moreira
Rua Mariano de Brito, nº. 60
28035-055 - Campos - RJ
(22) 2739-8124/2733-3671
robertaolcplanicie@gmail.com
2º Vice-Governador
CL Deocleciano F. de A. Filho
Rua Pedro Dias, nº. 4 Apto 204
29300-802 - Cachoeiro - ES
(28) 3517-2409/9979-8885
deoclecianoandradeprof@gmail.com
Secretário
CL Marco Antonio Fontana
Rua Silvo Ferrari, nº. 256
29701-660 – Colatina - ES
(27) 3723-4240/8803-9190
secretario@lionslc11.org.br
Secretário Adjunto
CL Ranieri Milli
Rua Jamir Caliari, nº. 92
29702-331 – Colatina - ES
(27) 3721-1402/9944-5070
ranierimilli@uol.com.br
Tesoureiro
CL Nelson Schmidt de Souza
Av José Zouain, nº. 283 Apto 201
29700-020 - Colatina - ES
(27) 3721-5626
tesoureiro@lionslc11.org.br
Tesoureiro Adjunto
CL Lidiel Silva Scherrer
Rua Luiz Musso, nº. 145
29194-509 - Aracruz - ES
(27) 3256-1180
lscherre@terr a.com.br

acontecerá nos dias 24 e 25 de novembro, que é o dia de ação social e da
saúde. Que também teriam no início do mês a Semana do Idoso, com
atividades específicas, aferição de pressão e acuidade visual, mas
infelizmente devido ao calendário das autoridades e da infraestrutura da
cidade a nossa participação fica condicionada. Que queria frisar a participação
do Léo Clube Rio das Ostras Costa Azul e também de voluntários dos cursos
de auxiliar de enfermagem e fisioterapia da Escola Técnica da cidade, que
têm dado um grande e importante apoio. Que estão quites na parte
administrativa com o Distrito e com LI. Finalizou dizendo para o Secretário do
Distrito que precisamos descobrir porque as minhas informações não estão
chegando, apesar de estarem sendo enviadas. O Presidente do LC Casimiro
de Abreu CL Pardal cumprimentou a todos, parabenizou o Secretário do
Distrito e disse: que quando o CL Fortunato eliminou o uso do papel no
Distrito, como falou o CL Paulo Leal, muitos ficaram preocupados, mas hoje
isto é uma realidade. Que têm três campanhas permanentes e estão
começando a quarta. Que todos os dias estão trabalhando, começando como
os documentos achados e perdidos, onde o Lions Clube serve a comunidade
anunciado pela rádio FM “D +” de Casimiro de Abreu. Que promovem a
Campanha da Semana Nacional do Trânsito, com conscientização dos
ciclistas e dos pedestres que andam no meio da rua, através do grupo de
teatro comandado pela diretora social do clube, com a distribuição de folders e
uso de faixa com os dizeres “Um trânsito seguro e melhor começa com você”.
Que fazem um trabalho de visão com uma família onde todos têm problemas
de visão, arcando com as despesas de consultas que são feitas no Rio de
Janeiro. Que têm seresta, campanha do idoso e vão acompanhar a casa de
recuperação de viciados em várias drogas. Que espera a visita do Governador
para conhecer o belo trabalho que realizam e a galeria de troféus do clube. O
Presidente de Divisão CL Pirai disse que precisava comunicar que tem uma
reunião marcada para terça feira, às 18h30min, com algumas pessoas que
eram membros do clube de Conceição de Macabu, para ver se reverte a
situação do clube, que por divergências internas fechou. Dando
prosseguimento o Mestre de Cerimônia convidou a DM Marissol para
promover o sorteio de brindes oferecidos pelos clubes. A seguir as
apresentações continuaram com a Região D. A Presidente de Região CaL
Luzmar Costa Quirino saudou a todos e disse: que a região possui 07 clubes
com muita garra e energia para trabalhar pelos menos favorecidos pela sorte.
Que todos os clubes da Região D trabalham muito e que se sentia muito feliz
por estar na Presidência da Região, porque faz parte de um clube onde tem a
IPGD Zuraide como Secretária e um Presidente que trabalha incansavelmente
com o grupo, tendo uma domadora que trabalha mesmo. O Presidente de
Divisão D2 CL Luiz Fernando do LC Itaperuna cumprimentou a todos e disse:
que o 1º Comitê Assessor foi realizado em Cardoso Moreira e no dia 20/10
será realizado o 2º em Itaperuna. Que está visitando e acompanhando os
clubes da divisão e procurando cumprir as metas da Governadoria. O
Presidente de Divisão D1 CL Marcussi cumprimentou a todos e disse: que
visitou todos os clubes da divisão preparando-os para a visita do Governador.
Que enviou o relatório para a Governadoria e a Presidente de Região CaL
Luzmar. Que na visita do Governador aos clubes da região, com exceção de
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Bom Jesus, sentiram muito a falta da DM Marissol. O Presidente do LC
Porciúncula CL Denilson cumprimentou a todos, apresentou a sua DM
Lucidéia como uma guerreira e disse: que o clube realiza um brilhante
trabalho com as gestantes, que acontece na última quinta feira do mês, tendo
como palestrante uma CaL que é enfermeira. Que têm o bazar da pechincha,
que foi apresentado no telão, o que o deixou feliz. Que têm também o trabalho
no Lar dos Velhos, que acontece no último sábado de cada mês, onde o clube
doa o lanche para os idosos. Que participam do concurso Cartaz da Paz,
sendo o trabalho coordenado pela CaL Ângela Gripe. Que têm um trabalho
com a Casa da Criança, que é presidida pela Secretária do clube, a IPDG CaL
Zuraide. Que realizaram no dia 25/09 uma campanha para auxiliar o hospital
de Porciúncula, que está numa situação difícil, onde foi feito um almoço e o
dinheiro arrecadado foi doado para o hospital. Que foi realizado também um
trabalho numa escola estadual “CIEP”, fazendo todos os caldos. Que o clube
é bastante ativo, participado de 11 Conselhos. Que fizeram o mutirão da
saúde, no dia 21/10, com uma ação global, onde foram atendidas 1.057
pessoas, com divulgação no jornal do município “O Giro”, conforme foi visto
pelo Governador. Que o clube efetua o plantio de árvores, onde a meta era
plantar 1.000 árvores, mas já conseguiram plantar 1.954 árvores, e com
certeza vão passar de 5.000 até o final do ano, porque a secretária de meio
ambiente é uma CaL que oferece as mudas com muita facilidade, o que não
acontece nos municípios da região. Que têm também o projeto “Nosso óleo
nosso rio”, onde estão evitando que se jogue óleo no rio ou no solo, evitando
a poluição ambiental, sendo que já foram tirados 3.000 litros de óleo que
seriam jogados no meio ambiente, mas que foram utilizados pelas domadoras
e companheiras do clube para fazer sabão, sendo este distribuído e também
vendido para arrecadar fundos para o clube. Que fizeram o 2º festival de
massa, onde estão lutando para virar tradição na cidade. Que amanhã será
feita a 7ª Caminhada da Natureza, a partir das 8 horas, onde todos estão
convidados. Que no dia da visita do Governador ao clube, aconteceu o
ingresso de 06 novos associados, ficando agora com 62 associados. A seguir
o Governador Eduardo informou que estava recebendo um email do pessoal
de Barra de São Francisco pedindo para mandar um alô para eles, que
estavam assistindo a transmissão ao vivo. O Governador disse que estava
muito feliz em saber que eles estavam vendo a gente e mandou um alô e um
abraço a todos os companheiros de Barra de São Francisco. O Presidente do
LC Itaperuna CL Edson Francis cumprimentou a todos e disse: que na parte
administrativa, a Secretaria e a Tesouraria estavam em dia com o Distrito e o
LI, porque a única pendência que existia referente à nominata, ele havia
acabado de resolver com a Janaína. Que em relação às atividades foram
traçadas metas e conseguiram fazer o plantio de algumas árvores, o bazar da
pechincha, programaram um teatro social, estão fazendo uma campanha de
coleta de pilhas e baterias, fizeram alguns chás beneficentes, promoveram o
concurso Cartaz da Paz e têm programado outras atividades no curso do AL.
Que a meta em relação ao plantio de árvores é de 1.000 árvores, mas
deverão suplantar esta meta. Que têm como meta para um ano fazer 20
Companheiros de Melvin Jones, sendo que vão começar uma campanha para
que até o final do AL do Governador Eduardo tenham 08 novos Companheiros
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de Melvin Jones no clube. Que esse trabalho foi iniciado desde o CL Jorge
Fortunato e estimulado pela IPDG Zuraide Guedes, acreditando que agora
vão conseguir fazer os 20 Companheiros de Melvin Jones, porque o mundo
precisa da Fundação Lions. Que fizeram o “Festival de Prêmios” no valor de
R$ 16.000,00 para o ganhador e para o teatro social, conseguiram uma
companhia de teatro, sendo que assistem a 07 instituições (a APAE mais 06
creches), e toda a renda é revertida para estas instituições. O Mestre de
Cerimônias parabenizou o clube pelo trabalho realizado e disse que havia
recebido um telefonema do PDG CL Ráfare pedindo para justificar sua
ausência, em virtude de uma cirurgia a que se submeteu a sua domadora CaL
Telma. Neste momento, com a permissão do Governador Eduardo, os
trabalhos foram suspensos para o cooffe break. Na volta aos trabalhos o
Governador Eduardo mandou mais um alô para o pessoal de Barra de São
Francisco e disse que sabia que eles não puderam comparecer por questões
alheias à vontade deles, mas esperava que estivessem acompanhando e
gostando do Conselho. Mandou um abraço a todos de Barra de São
Francisco. Também mandou um alô especial para o CL Américo Abreu do LC
Campos São Tomé, agradecendo a sua participação, atenção e comunicação
com o Distrito e para a CaL Conceição do LC Porciúncula, dizendo que ela faz
muita falta e está torcendo por sua recuperação. A IPDG CaL Zuraide, em
nome de todos os CCLL presentes, também mandou uma saudação para a
CaL Conceição, desejando uma rápida recuperação. A seguir o Mestre de
Cerimônia convidou para suas apresentações os CCLL da Região C. O
Presidente de Região CL Alcides Zerbone do LC Cachoeiro de Itapemirim
Frade e Freira cumprimentou a todos e disse: que os clubes da região estão
com suas obrigações em dia, exceto um clube que tinha um débito junto a LI,
como já havia sido apresentado pelo Secretário do Distrito. Que acompanhou
a realização do 1º e do 2º Comitê Assessor do Presidente de Divisão C1 CL
Cláudio Guimarães e do 1º Comitê Assessor da Presidente de Divisão C2 CaL
Neide. Que a Região C já promoveu o seu seminário do 1º semestre
leonístico, estando em ordem e cumprindo todas as determinações do Distrito.
O Presidente de Divisão C1 CL Cláudio Guimarães do LC Cachoeiro de
Itapemirim Rubem Braga cumprimentou a todos e disse que o seu trabalho foi
visitar os clubes e que o objetivo maior é recuperar o clube de Iuna e fundar
um novo clube. A Presidente do LC Cachoeiro de Itapemirim Rubem Braga
CaL Elisabeth Martins cumprimentou a todos e disse que iria falar das
campanhas do clube, destacando: que fizeram em julho a campanha do
cobertor e material de higiene, em agosto o estacionamento da Feira
Internacional do Mármore, no dia das crianças o estacionamento do show com
Patati Patatá. Que doaram camas hospitalares, cadeira de rodas e cadeira de
banho. Que trabalharam o meio ambiente e plantaram árvores. Que fazem
sempre a Feira da Bondade, que é uma promoção da Prefeitura, e indicaram
a IPDG CaL Zuraide para ser a Dama da Bondade em Cachoeiro de
Itapemirim. Que vão fazer em novembro a campanha do quilo. Que fizeram
também o “pro ordem”, juntamente com a Polícia Militar, para erradicação das
drogas nas escolas, sendo que no início de agosto foram diplomadas 1.200
crianças e no final de novembro serão mais 1.200. Que fizeram doação de
bicicletas para os alunos que tiraram o 1º lugar em redação, sendo muitas as
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escolas e com muitas crianças. Que fizeram em setembro o 1º Fest Léo de
Teatro, juntamente com o Léo Clube Rubem Braga, resultando em um
trabalho excelente, no teatro Rubem Braga em Cachoeiro. Que estão fazendo
um trabalho social nos bairros e nos distritos, com o núcleo voluntariado e
juntamente com a 1ª dama do município de Cachoeiro de Itapemirim. Que vão
fazer a campanha da “Árvore Solidária”, no Shopping Sul, que consiste na
colocação de aproximadamente 500 cartinhas na árvore, onde o pessoal pega
a cartinha e dá o presente para ser entregue, perto do Natal, às crianças das
escolas carentes. Que fizeram em setembro, em parceria com o LC Frade e
Freira e com a participação do Léo Clube Rubem Braga, a campanha do
trânsito, resultando em um trabalho excelente. Que dão assistência à casa de
apoio aos aidéticos, casa de apoio ao câncer e abrigo João XXIII. Que vão
fazer no lançamento da coleção primavera-verão, no Shopping Sul, a
campanha do leite. Que participaram do concurso Cartaz da Paz, envolvendo
várias escolas. Que estão fazendo a divulgação através de jornal, rádio e TV,
para que o Lions cresça cada vez mais. Que o clube é novo, tem apenas 04
anos e deram posse recentemente a 05 novos companheiros, estando agora
com 52 associados e com possibilidade, se Deus quiser, de dar posse a
outros em novembro. Finalizou dizendo que ama o Lions Clube. O
representante do Presidente do LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira CL
Alcides Zerbone disse: que a principal campanha do clube foi o “almoço
solidário” realizado domingo passado nas dependências do Jaraguá Tênis
Clube, onde a receita apurada será revertida em compra de cadeiras de
rodas, com a finalidade de aumentar a quantidade de cadeiras do banco de
cadeiras de rodas do clube, elevando a capacidade de atendimento dos
necessitados. Que fizeram a campanha do trânsito. Que estão participando
ativamente do concurso Cartaz da Paz. Que têm uma campanha permanente
que é a “Campanha da Visão”, que consiste em consultas e distribuição de
óculos aos alunos de uma escola pública escolhida a cada ano, onde o
médico oftalmologista faz a triagem na própria escola e após os alunos que
necessitam são encaminhados ao consultório, sendo que para obterem
receita realizam um jantar dançante ou um almoço de menor proporção. Que
o LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira tem 33 anos de existência e
conta com 55 associados. O Presidente do LC Campos CL Ronaldo Alves
Pereira cumprimentou a todos e disse: que o clube está com 39 associados,
com as taxas e as obrigações rigorosamente em dia. Que têm um banco
permanente de cadeiras de rodas, onde emprestam a cadeira por tempo
indeterminado. Que comemoraram o Dia do Soldado com a restauração do
Monumento ao Soldado, na Praça Salvador, onde já há 54 anos, todo ano
fazem uma homenagem com a presença da Banda Militar, do Corpo de
Bombeiros e do Exército. Que colocaram uma placa comemorativa de 105
anos, com a presença da Banda dos Fuzileiros Navais e do vice-almirante e
diretor do Patrimônio Histórico da Marinha, em homenagem a Saldanha da
Gama, fundador do clube naval e maior herói campista. Que no dia 08/10
fizeram 224 atendimentos a crianças na escola Lions Clube Goytacaz, onde
12 crianças apresentaram problemas visuais e foram encaminhadas para
atendimento gratuitamente. Que estão em campanha, juntamente com o LC
Cardoso Moreira, para o plantio de 3.000 de árvores na propriedade do CL
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Aloísio Gomes, com expectativa de atingir 5.000 mudas. Que estão
participando do concurso Cartaz da Paz, já tendo o cartaz vencedor, que será
encaminhado em tempo hábil. Que queria fazer uma sugestão do CL Fabrício
para o Governador, em função de estarmos com pouca velocidade, que é a
contratação de um servidor com mais espaço, informando que eles usam um
servidor de 20 gigas pagando a mensalidade de R$ 130,00. O Presidente do
LC Campos São Tomé CL Altair Pessanha Rangel cumprimentou a todos e
disse: que o clube tem 31 anos de fundação e 14 associados ativos. Que já
havia resolvido com a Janaína algumas pendências apresentadas quando da
visita do Governador ao clube. Que estão empenhados no plantio de árvores.
Que se Deus quiser farão um título de Melvin Jones no clube até abril. O
Presidente do LC Campos Tamandaré CL Jairo Alves cumprimentou a todos e
disse: que este ano o clube fez um trabalho junto ao Projeto Ágape, que é
uma entidade que cuida de dependentes químicos. Que têm um CL que faz
parte do Conselho Municipal de Saúde e um CL que é Secretário de Meio
Ambiente. Que ainda não plantaram árvores. Que estão participando do
concurso Cartaz da Paz com uma escola do CIEP de Calabouço. Que estão
promovendo dentro dessa escola um torneio de xadrez com as crianças. Que
se perguntarmos como vai o LC Campos Tamandaré, ele responderia que vai
muito mal obrigado, falta comprometimento e ninguém teve a ousadia e a
coragem de tirar do quadro social aqueles CCLL que estão fazendo número,
mas nesse mês baixaram 02, porque pensa que o importante no Lions não é a
quantidade e sim a qualidade. Que estão dando posse a 03 novos
companheiros, não para compensar a saída dos outros 02, mas sim para
mostrar que o Lions tem que colocar em seus quadros pessoas com
profissionalismo, afirmando que temos que deixar de ser um clube de
amadores, porque o mundo precisa de movimentação e não podemos ficar
parados. Que quer voltar na próxima reunião e dizer que estão saindo desta
situação para uma situação melhor, porque da maneira que está tem certeza
que fica difícil. Que já pagaram as taxas e que vai colocar a parte
administrativa em dia. O Presidente do LC Campos Planície CL Paulo Roberto
Trindade Muniz cumprimentou a todos e disse: que o clube está participando
do concurso Cartaz da Paz em uma escola de Campos sob a coordenação do
CL Umberto Trindade Martins, estando em fase de acabamento para
encaminhamento a assessora do concurso. Que em relação ao aumento de
associados, estão trabalhando para cumprir a meta da Governadoria de 15%
de aumento e no mês de novembro terão a admissão de 01 associado. Que
estão fazendo uma caixinha mensal para a aquisição de 01 título de
Companheiro de Melvin Jones até o mês de abril. Que em setembro fizeram a
doação ao Asilo Nossa Senhora do Carmo da cidade de Campos do valor
arrecadado na realização de um bingo no mês de julho juntamente com a
campanha de Ação Social Saúde e Bem Estar realizada em um distrito da
cidade de Campos. Que o clube se encontra em dia com as taxas Distritais e
Internacionais. Antes da apresentação das atividades dos clubes da Região B
o Assessor de Comunicação CL David Loss, com a permissão do Governador
Eduardo, solicitou que fosse encaminhado para ele, por email, todas as
atividades realizadas pelos clubes, para que fossem publicadas no Informativo
do Distrito LC 11. Prosseguindo o Mestre de Cerimônia convidou para suas
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apresentações os CCLL da Região B. A Presidente do LC Serra CaL Leila
Azevedo cumprimentou a todos e disse: que seu clube é composto de 21
associados e estão tentando reativar o Serra Jacaraípe. Que têm uma
campanha permanente com a Casa dos Idosos, denominada “Pouso da
Esperança”. Que no dia das crianças, todos os anos, fazem doações de
brinquedos no Hospital Infantil de Vitória, no Hospital Dório Silva da Serra e
na creche Vovô Chiquinho na Central Carapina da Serra. Que têm a barraca
da pechincha e a distribuição de livros em parceria com a Biblioteca Municipal
da Serra. Que realizam empréstimos de cadeira de rodas, cama hospitalar e
muletas. Que estão com a taxa distrital paga e faltando pagar R$ 42,00 a LI
que será paga nos próximos dias. Que iniciaram a campanha do plantio de
árvores juntamente com os pais dos alunos da Escola Mônica e conseguiram
plantar 300 árvores. Que estão participando do concurso Cartaz da Paz. Que
têm um Secretário eficiente que envia tudo que é feito para a Governadoria.
Que como assessora das mulheres no leonismo enviou para todos os
Presidentes de Clubes, com a ajuda do CL Laudir, um desafio visando a
colocação de mais mulheres no leonismo, sendo que será presenteado por
ela com um mimo quem colocar mais companheiras no clube. A representante
do LC Vila Velha Glória CaL Maria da Glória De Martin cumprimentou a todos
e disse: que o clube está com 19 associados, porque perderam 01 em agosto
por falecimento e 02 em setembro por motivo de saúde. Que estão em dia
com suas obrigações financeiras junto ao Distrito e a LI. Que realizaram no
mês de agosto uma ação social em parceria com a Escola Edson Tavares no
Bairro Ilha dos Ventos em Vila Velha, fazendo CPF, carteira de trabalho,
educação no trânsito com um simulador e o auxílio de funcionários do Detran.
Promoveram palestra sobre orientação para os pais e para as crianças,
consultas, palestras e orientações jurídicas feitas por 02 promotores, 02
advogados e os CCLL do clube que são advogados. Realizaram, juntamente
com os alunos de enfermagem, nutrição e farmácia do UVV, controle de
pressão arterial, acuidade visual feita por médico oftalmologista, IMC com
orientação alimentar, teste de glicemia, orientação sobre higiene bucal e
palestra sobre prevenção e orientação de doenças sexualmente
transmissíveis para pais e alunos. Que participam no 1º sábado de cada mês
do programa “Salve sua Pele”, juntamente com médicos e alunos da
EMESCAM e as igrejas Presbiteriana, Luterana e Católica no Bairro do Ibes,
onde além da prevenção dermatológica são realizados exames e pequenas
cirurgias. Que efetuaram plantio de árvores, no dia 22/10, no sítio do CL
Ananias. Que estão apoiando a Associação de Voluntários do Hospital
Antônio Bezerra de Farias, já tendo sido doados colchões casca de ovo,
nebulizador, cadeira de rodas para banho, aparelho de fisioterapia respiratória
e andador de adultos. Que apóiam todo mês o abrigo João Calvino que fica
embaixo da sede do clube, com a doação de lanches, peças de roupas,
roupas de cama e outros itens de acordo com a necessidade deles. Que estão
participando do concurso Cartaz da Paz. Que todo o trabalho divulgado neste
Conselho está comprovado com fotos e documentação das atividades. O PDG
Josias Marques de Azevedo fez uso da palavra e disse: que assim como a
CaL Leila lançou um desafio para as mulheres, ele também lançava um
desafio para os homens, de trazer mais companheiros para o Lions. Que
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lançava um desafio ainda maior para usarmos as nossas criatividades,
conhecimentos e habilidades para fecharmos a porta dos fundos, porque
vimos pelo relatório do CL Fontana que estamos com novos companheiros
entrando pela porta da frente, mas como a porta dos fundos está aberta, tem
muitos saindo pelo ralo. Que temos que encontrar uma maneira de motivar o
Leão que entra no clube, fazendo com que ele participe das atividades do
clube, para que passe a viver e gostar do movimento, porque se for um clube
somente de jantar, passeio e desfile de moda, ele vai sair do movimento. Que
os Presidentes de clubes têm que dar tarefas, cobrar resultados, cobrar dos
padrinhos que apresentem e enturmem seus afilhados no clube, assim como
o Governador cobra dos Presidentes de Região, Divisão, Assessores, ExGovernadores, porque nós somos co-responsáveis pelo movimento. Que
outro desafio é o comprometimento, cobrando a presença dos representantes
para votar as matérias apresentadas nas moções. Quantos Presidentes de
Região e de Divisão estão na plenária? Quantos Ex-Governadores estão
presentes? Tem o Jair, o Nunes, o Darly, o Josias, a Zuraide e o Aguilera.
Onde estão os outros? Quando falamos do Leão que sai, da responsabilidade
e do comprometimento, temos que rever as nossas próprias ações, inclusive
os Ex-Governadores. Temos que justificar nossa falta, como era feito
antigamente, quando não pudermos comparecer ao Conselho, hoje nem isto
estão fazendo. Neste momento a CaL Alípia justificou a ausência do PDG
Gumercindo Moura por problemas de saúde. O Governador Eduardo solicitou
ao PDG Josias que concluísse a sua fala. Este disse que a conclusão é que
tem que haver mais comprometimento com o movimento, tem que ter amor,
porque só amamos aquilo que conhecemos, se não participar não fica
conhecendo, portanto não valoriza. O Mestre de Cerimônia PCC CL Darly
transmitiu, em nome da CaL Leila, uma sugestão ao Governador CL Eduardo,
para fazermos o Conselho das 08h às 14h sem intervalo, porque todas as
plenárias após o almoço sempre ficam vazias e isto é inadmissível. O próprio
PCC CL Darly ressaltou que essa experiência já foi feita no passado e não
deu certo. Representado o Presidente do LC Guarapari CL Celso Luiz Rosa o
PCC CL Darly após justificar sua ausência disse: que o clube tem 36
associados, está bem entrosado, mas poderia ser melhor. Que fizeram uma
feijoada beneficente e tiveram uma arrecadação bruta de mais de R$
6.000,00. Que entregam mensalmente 300 kg de fubá para a Pastoral da
Criança e a partir deste mês vão entregar mais 100 kg para outra Pastoral.
Que têm permanentemente 22 cadeiras de rodas emprestadas. Que fazem
parte de 03 Conselhos Municipais. Que realizaram 02 bazares beneficentes.
Que neste ano o foco maior é a aquisição de um terreno para a construção da
sede do clube, sendo que a IPDG CaL Zuraide esteve com o Prefeito que se
sensibilizou e eles estão tentando legalizar um terreno. Que estão com as
taxas distritais pagas e a Internacional foi paga no dia 30, razão pela qual
consta no relatório como estando em aberto, mas já foi paga. Que farão no dia
12.10 um baile beneficente. Que conforme informação do Secretário do clube
e Assessor de Meio Ambiente CL Celso Maioli, a Rodosol autorizou o plantio
de 1.000 árvores na Rodovia do Sol, entre Vitória e Guarapari. Dando
sequência o Mestre de Cerimônia convidou para suas apresentações os CCLL
da Região A, dizendo que lamentavelmente esta é uma região bastante
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carente, que precisa de muito apoio e de uma presença maior de nossos
dirigentes e lamentando o fato de um clube da região com 02 ExGovernadores não ter nenhum associado presente ao Conselho. O Presidente
de Divisão A2 e Ex-Presidente do LC Nova Venécia CL Jovelino Venturim,
cumprimentou a todos e disse: que o PCC Darly enfatizou que nós temos uma
área carente, mas pensa que este não é o momento para esta discussão,
estando o Governador Eduardo ciente da situação. Que temos o LC São
Mateus Cricaré que é um clube pujante e realiza um trabalho de destaque
dentro do Distrito, o LC Nova Venécia que também não deixa a desejar,
inclusive já deu 02 Ex-Governadores ao Distrito que hoje não puderam estar
presentes por problemas efetivos de saúde, como eu já havia avisado ao PDG
Josias, o PDG CL Brasileiro foi operado recentemente e o PDG CL Antônio
Moreira ainda se encontra em avaliação médica em hospital de Vitória do pós
operatório da bexiga a que foi submetido. Que está procurando entender
todos os problemas das diretorias dos clubes que compõe a Divisão A2 e
buscando junto com eles soluções para os problemas, para que cada clube
tenha um novo direcionamento. Que analisa os clubes de 03 formas: a
estruturação física, a econômica e a funcional de cada clube e como todos de
sua divisão tem sede própria e condição econômica favorável, necessitam
apenas de uma reorganização funcional, o que vamos buscar agora através
de nosso Comitê Assessor que será realizado no dia 19/11. Que temos
problemas devido briga de grupos políticos que interferem no trabalho
leonístico realizado na nossa região. Parece que esses grupos políticos não
querem que o leonismo seja destaque perante as comunidades do município,
fazendo com que haja esvaziamento em todas as atividades leonísticas
desenvolvidas na cidade. Esta cidade é Barra de São Francisco e precisamos
urgentemente conversar com esses grupos e mostrar que leonismo não se
envolve com política. Agora falando em nome do Presidente do LC Nova
Venécia disse que: estão procurando levar adiante as metas do Presidente
Internacional CL Tam e as do Governador CL Eduardo. Que os CCLL do
clube vão plantar de início 20.000 árvores nativas dentro da cidade de Nova
Venécia. Que com relação a saúde, educação, combate a drogas, violência e
trânsito, fazem parcerias com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, órgãos
municipais, estaduais e federais, trabalhando dentro de cada comissão,
estando o clube de parabéns neste sentido. Que têm no clube uma
estruturação funcional boa, uma estruturação física espetacular e um grupo de
domadoras que trabalham de forma incansável. Que deverão fazer mais
títulos de Companheiros de Melvin Jones, porque isto é muito importante para
o Lions e vão colocar mais companheiros no clube, frisando que no ano
passado foram os campeões em ingresso de novos companheiros e
domadoras dentro do Distrito e se Deus quiser este ano serão novamente
campeões. Que está à disposição do Governador Eduardo para acompanhálo em todos os clubes da Divisão no momento em que ele precisar. O
representante da Divisão A1 CL Marco Fontana após justificar a ausência do
Presidente de Divisão CL Edeomir Ferrari por motivo de trabalho,
cumprimentou a todos e disse: que a Divisão A1 é composta pelos LC
Colatina, Linhares, Colatina Rio Doce, São Gabriel da Palha e Mantenópolis e
como podia ser observado tem que ser mesmo uma divisão problemática,
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porque somente 01 Presidente de clube desta divisão estava presente no
Conselho. Que como o CL Jovelino havia falado no dia 19/11 teremos o
Comitê Assessor e Seminário da Região em São Mateus e esperamos que
muito seja feito nesta Divisão para que ela seja uma Divisão representativa, o
que no momento não é. A seguir falando como Presidente do LC Colatina
Centro o CL Fontana disse: que o clube não tem problemas administrativos,
porque temos um excelente Secretário, que se encontra presente, o CL
Ranieri Milli, que é muito dedicado, usa o email corporativo, envia os informes
mensalmente e participa do concurso de clubes. Que não temos problemas
financeiros e estamos com as taxas distritais e internacionais pagas. Que para
angariar fundos realizamos durante o ano algumas festas, destacando a
realização de 04 serestas, 01 evento musical chamado “Cantar para
Esquentar”, 01 baile denominado “Baile dos Anos Dourados” que dá um lucro
de aproximadamente R$ 40.000,00 e temos agora um projeto muito
importante denominado “Amigos do Lions” que começamos em agosto e
consiste no seguinte: cada CCLL do clube foi desafiado a conseguir uma
empresa para doar R$ 100,00 por mês durante um ano, ao se tornar “Amigo
do Lions” sua marca é veiculada nas edições do informativo do clube,
divulgada no telão em todos os eventos realizados e o “amigo” recebe convite
para todos os eventos com direito a uma mesa para 04 pessoas. Nós temos
hoje 49 associados e 64 “Amigos do Lions”, é um projeto que deu certo e o
dinheiro arrecadado é utilizado para dar suporte a nossas campanhas. As
principais campanhas realizadas pelo clube são: A campanha de prevenção e
combate aos problemas da pele denominada “Salve sua Pele”, onde
oferecemos atendimento médico, inclusive com realização de alguns
procedimentos e pequenas cirurgias. A campanha intitulada “Projeto
Florescendo”, que é coordenada por uma diretora escolar com
acompanhamento e financiamento do nosso clube, tendo como objetivo tirar
da rua crianças carentes que vivem em área de risco e dar a elas
oportunidade de participar de oficinas de aprendizagem em várias
modalidades da área de conhecimento. A campanha iniciada recentemente
denominada “Visão de Futuro do Lions”, onde CCLL e DDMM do clube vão a
uma escola de ensino fundamental da rede pública e realizam exames de
acuidade visual e daltonismo, com o objetivo de verificar os alunos que
necessitam de encaminhamento para consulta gratuita com médico
oftalmologista, com doação de óculos feita pelo clube. A campanha “Sou vivo
não uso drogas”, realizada em parceria com a ONG ÁGAPE e a participação
de outros voluntários, com a finalidade de conscientização sobre o uso
indevido de drogas, em que participamos com doação de verba para
pagamento de despesas e com o trabalho de CCLL e DDMM do clube. A
campanha de doação de edredons, realizada anualmente, onde são doados
1.000 cobertores aos asilos e pessoas carentes de Colatina, que são
adquiridos em campanhas junto a empresas da cidade e com o lucro obtido
no evento “Cantar para Esquentar”. A campanha de doação de fraldas
geriátricas durante o ano, com a doação de mais ou menos 500 fraldas por
mês. Realizamos anualmente, no mês de outubro, o passeio ciclístico
“Pedalando com a Família”, cujo objetivo é a aquisição de alimentos não
perecíveis, que são doados a Pastoral da Misericórdia, para serem
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distribuídos. Estamos participando do concurso Cartaz da Paz. Plantamos 300
árvores. Ainda temos o trabalho mais importante que é o apoio financeiro à
ACDV, que é uma entidade que cuida de deficientes visuais, onde cientistas
do mundo inteiro estão pesquisando sobre um tipo de cegueira degenerativa
que atinge uma numerosa família da cidade. A Presidente do LC São Mateus
Cricaré CaL Maria Cristina cumprimentou a todos, agradeceu ao LC Nova
Friburgo pelo acolhimento e pela brilhante realização deste evento e disse:
que o clube tem realizado algumas campanhas informativas e educativas,
destacando: Esta semana nós realizamos o “Teatro dos Excluídos” na
campanha contra as drogas, para os detentos do presídio, juntamente com a
Faculdade de Linhares e a Secretaria de Segurança Pública. Na semana do
idoso foi realizada uma palestra sobre a qualidade de vida na terceira idade,
proferida por um geriatra da cidade de Santos-SP. Fizemos uma feijoada com
a arrecadação voltada para a campanha da visão. Realizamos o churrasco
solidário, onde toda a arrecadação foi utilizada na compra de edredons e
cobertores para atendimento a dois hospitais, de colchonetes doados a
creches e de cobertores para o lar dos velinhos. Realizamos uma festiva no
lar dos velhinhos, em comemoração ao dia do idoso, oferecendo um café para
eles com uma palestra sobre o dia do idoso. Participamos da 1ª Mostra de
Educação juntamente com a Secretaria de Educação do Município.
Realizamos a festiva para o dia das crianças, em parceria com o
Supermercado Santo Antônio, finalizando com o passeio de trenzinho para
mais de 400 crianças. Realizamos a campanha do Lions em ação.
Pretendemos fazer o plantio de árvores que já está programado, participar do
Cartaz da Paz e fazer a campanha de doação de sangue para abastecer o
Hemocentro para o final do ano. O Mestre de Cerimônia lamentando o número
reduzido de companheiros presentes, convidou a DM Anildes para fazer a
entrega de um mimo a DM Marissol, em nome de todos do LC Nova Friburgo.
A DM Marissol após receber a lembrança disse que foi muito bem recebida e
acolhida por todos e estava muito feliz por estar em Nova Friburgo e
agradeceu a todos. Dando continuidade o Mestre de Cerimônia convidou o CL
Rui, Secretário do LC Nova Friburgo, para fazer a apresentação de um vídeo
e sugeriu ao Governador que a mesa fosse desfeita. A sugestão foi aceita e o
CL Rui disse: aprendi que quando temos a presença do Governador nós
estamos sendo agraciados com a representação máxima de nossa área,
então a prioridade aqui é o casal, mas nós estamos pedindo permissão para
mostrar a todos aqueles que colaboraram conosco que não é nossa intenção
e nunca foi, ficar derramando lágrimas a vida toda por Nova Friburgo. Nossa
intenção é mostrar que estamos vivos e vou dizer com muita propriedade: eu
estou no Lions há muitos anos, mas estou ativo há 06 anos, antes eu era um
contribuinte do Lions, somente quando fui chamado e peguei um time de
Governadores que mostrou que é trabalhando que se faz e não criticando, é
que nós aprendemos que não adianta ficar reclamando a vida inteira o que
Nova Friburgo sofreu. Quando nós fomos a Convenção da IPDG Zuraide e
que começamos a ter contato com sua gestão a primeira coisa que eu vi foi
que temos que modificar, então vamos botar na cabeça o seguinte: Nova
Friburgo não está pedindo esmola, está pedindo companheirismo, foi isso que
nós aprendemos. O CL Celso estava extremamente tenso por causa deste
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CD, então nós fizemos para ele um trabalho que ele não teria tempo de fazer,
o que ele vai fazer aqui depois é falar de Nova Friburgo, do clube, do que a
gente quer. Eu só pedi para falar antes para dizer a vocês o seguinte: quando
nós fizemos a moção pedindo para que o Lions todo acatasse o CL Celso
como futuro Governador, foi porque nós queremos continuar o trabalho dos
Governadores que nos fizeram acreditar no Lions. Nós queremos
continuidade, não queremos modificar nada. Nós estamos aprendendo com
vocês, aprendemos muita coisa com a IPDG CaL Zuraide, alguma coisa com
o PDG Adalberto e estamos aprendendo muito com o seu trabalho. Eu tenho
tido contato direto com o CL Paulinho, com o CL Fontana, com a Janaína,
porque nos estamos querendo acertar. Vou dizer com toda a sinceridade, nós
queremos muito ouvir todas as propostas do CL Robertão e do CL
Deucleciano para sentarmos com o CL Celso e como um time mostrar se
temos ou não capacidade para continuar o trabalho do Governador, porque
nos queremos que o Lions cresça, mas cresça seguro. Então vamos passar
para vocês esse time que está com o CL Celso, que em menos de um ano, já
conseguimos montar caravanas com mais de 16 pessoas para visitas fora de
Nova Friburgo, porque estamos com ele. Após a fala do CL Rui foi
apresentado um vídeo com duração de aproximadamente 15 minutos
mostrando a catástrofe acontecida em Nova Friburgo no mês de janeiro, que
emocionou a todos. O Mestre de Cerimônia pediu que a mesa fosse
recomposta e passou a palavra para o Presidente do LC Nova Friburgo CL
Celso Novaes que disse: eu não sabia do vídeo, isto foi tudo armado por este
time de “sem vergonha”, que derruba qualquer um. Refeito da emoção
primeiramente agradeceu ao Governador pelo carinho e consideração que ele
teve com o clube e a cidade de Nova Friburgo ao trazer o CD para ser
realizado nesta cidade. Falou que sabia que a missão ia ser difícil, que seria
pesado, mas topou fazer com o maior carinho e com muito amor, para mostrar
que Nova Friburgo ainda está de pé e que o Lions está vivo. Agradeceu a
todos que às 5 horas da tarde ainda estavam no Conselho e disse que
aprendeu bastante, desde ontem na noite de companheirismo, hoje na
primeira plenária e agora na segunda plenária. Agradeceu também a todos os
parceiros e ao Nova Friburgo Country Clube, dizendo que sem eles não
conseguiria fazer este Conselho Distrital. Disse que o mundo tem passado por
bruscas transformações, que precisam ser analisadas com muito carinho por
todos os Leões que realmente se interessam e tem compromisso com o
movimento, para que estejamos firmes nos objetivos e filosofia leonística.
Vivemos a era dos descartáveis, da inversão de valores e o desafio de nosso
equilíbrio, de nossa estrutura, de nossa cultura, de nossos ideais,
transformando muitos cidadãos de sujeito em objeto dentro de sua própria
história. O mundo hoje passa com uma velocidade tão rápida que quem não
estiver preparado não consegue acompanhar, quem não conhece internet
está morto. Os nossos clubes são válvula de escape para tudo isso que vem
acontecendo, a nossa responsabilidade dentro de nossas comunidades é
muito grande e somos respeitados em tudo aquilo que fazemos. Eu tenho um
fato em que me disseram que o dinheiro público deveria ser manuseado
somente pelo Lions e pela Maçonaria e eu fiquei muito satisfeito, porque
mostra a credibilidade, o quanto o povo acredita na gente. E nós temos a
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história da águia que o Governador trouxe, a gente tem que tirar o nosso bico,
a nossa unha e partir para frente para sobreviver neste mundo. O nosso
principal compromisso é servir, temos compromisso primeiramente com as
metas do Governador e depois com o LI. Todas as metas que o Governador
traçou nós somos obrigados a cumprir, os clubes tem que fazer um sacrifício,
mas tem que cumprir. O mais importante que eu quero ressaltar nesta curta
permissão que me foi concedida é que nossa cidade saindo do trauma de
janeiro e dois fatos leonísticos foram importantes para aumentar nossa
credibilidade e a importância do clube: primeiro o compromisso dos clubes
enviando donativos que nos surpreenderam e quero dizer a todos que foram
muito bem administrados, ainda temos R$ 43.000,00 que foram doados por
vocês e estão aplicados e o vale para trocar no mercado por cento e poucas
cestas básicas, para atender a cidade se acontecer alguma coisa em janeiro.
Segundo a importância da LCIF, que só é reconhecida quando a gente
precisa, mas é muito importante ser um Companheiro de Melvin Jones assim
como pagar as taxas internacionais. A IPDG CaL Zuraide e o Cl Lemos
apareceram aqui no 6º ou 7º dia para trazer o subsídio, dinheiro que tanto
precisávamos e que foi dividido pelos três clubes: Nova Friburgo, Bom Jardim
e Conselheiro Paulino. Faço aqui uma declaração para todos: a coisa funciona
e com uma seriedade que falta hoje em nosso país, onde se aceita
brincadeira de humor relativa à corrupção e dinheiro público malversado.
Dinheiro público é para ser usado para atender as comunidades carentes, é
para atender a quem está realmente necessitando e nós de todos os clubes
do Distrito não podemos aceitar a corrupção e todos os Presidentes de
Clubes, de Divisão e de Região têm que bater nisso, porque nós não
aceitamos este tipo de coisa. O donativo tem que ser aplicado, o nosso Lions
funciona, eu diria o nosso movimento funciona e no caso do nosso clube só
não veio mais ajuda porque nós fomos incompetentes, nós não fizemos
projeto e sem projeto a LCIF não manda dinheiro, não adianta, se você
trabalha errado a coisa não vem, a coisa não funciona. Precisamos incentivar
a todos os clubes a conhecer a LCIF, de que ela vive e o que faz, na internet
tem tudo, precisamos incentivar o nosso clube a fazer Companheiros de
Melvin Jones, que representa 70% de sua renda e que é um título oferecido a
quem faz uma doação de US$1000 para a nossa fundação, recebendo um
belo distintivo de lapela, uma placa e uma carta de congratulações. Vamos
conhecer mais e prestigiar a nossa fundação que como na violenta crise
auxiliou a nossa cidade e auxilia outros locais do mundo. A par de tudo isto eu
posso dizer a todos vocês, muito obrigado. O Mestre de Cerimônia
parabenizou o CL Celso e os CCLL de Nova Friburgo pelo brilhante trabalho e
disse que a gente vendo o filme dá vontade de chorar, imagine vocês
vivenciando isso, é uma coisa chocante que abala qualquer estrutura. A
Presidente do LC Serra CaL Leila Azevedo pediu a palavra para anunciar que
o CL Laudir Poltronieri Rosa é do LC Serra, vindo transferido do LC São
Mateus Cricaré. Dando continuidade o Mestre de Cerimônia convidou a
Comissão de Moções para a apresentação de seu relatório. O Presidente “ad
hoc”, PDG CL Josias Marques de Azevedo, cumprimentou a todos, justificou a
ausência do PDG CL Luiz Carlos Nunes e a sua substituição pelo CL David
Alberto Loss e solicitou que o relator, CL Alcides Zerbone, procedesse à
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leitura da ata com os pareceres da Comissão de Moções. Da análise da
Moção nº 01, apresentada pelo LC Guarapari, propondo realizar o 4º
Conselho Distrital e a XIII Convenção do Distrito LC 11 do AL 2011/2012, o
parecer da comissão foi pela aprovação. A Moção nº 01 foi colocada em
discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Da
análise da Moção nº 02, apresentada pelo CL Governador Eduardo Côgo,
propondo uma verba individual de representação para o 1º e 2º vicegovernadores no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por semestre, o parecer
da comissão foi pela não aprovação, acrescendo ao parecer que nada impede
que o CL Governador, durante o seu mandato, possa utilizar parte da verba
de representação já aprovada e constante no orçamento deste ano leonístico,
para subvencionar o 1º e 2º vice-governadores nas despesas que possam ter.
A Moção nº 02 foi colocada em discussão e o PCC CL Darly Vasconcelos
disse que com todo respeito aos CCLL componentes da comissão, seria de
bom alvitre que se repense isto, para não deixar o Governador em uma
situação difícil, muito embora já tenham dado uma sugestão sobre o que deve
ser feito. Nós estamos encontrando dificuldade em encontrar Governadores e
vice-governadores porque o nosso leonismo está envelhecendo e
empobrecendo, hoje os nossos associados não tem um grande poder
aquisitivo, fazemos com amor e carinho o exercício da governadoria, o que
não justifica que um Governador ou vice-governador tenha que participar de 8
a 9 reuniões com recursos próprios. Por isso o Governador fez a moção, que
foi discutida conosco e com a sua diretoria, baseado em tudo aquilo que ele
passou e eu penso que deveria ser mais analisada por parte da comissão. O
Governador CL Eduardo Côgo endossou o que o PCC CL Darly falou e disse
que o custo para participar de cada reunião é de dois a três mil reais e que ele
sentiu isto na pele, então o custo hoje para ser vice-governador é no mínimo
de R$ 20.000,00 e em função disto sugeriu esta ajuda aos vice-governadores,
que é recebida por todos os demais vice-governadores do nosso Distrito
Múltiplo, sendo o LC 11 o único que não tem esse subsídio. Disse que como
Governador precisou tirar licença do seu emprego e calcula que alguém que
queira ser Governador, se for computar o que gasta e o que está deixando de
ganhar em seu trabalho, desde 2º vice até Governador, chega a uns R$
100.000,00. O CL Robertão é fazendeiro, sabemos que é bem situado, mas o
CL Deucleciano é funcionário público e se ele tirar licença do Detran e se
dedicar 100% ao Lions como eu estou fazendo ele vai passar dificuldades.
Finalizou dizendo que estava fazendo esta colocação, mas acatava o parecer
da comissão que foi escolhida e nós temos que respeitar. O PDG CL Josias
disse que a comissão analisou todas as colocações que foram feitas, mas
para se tornar obrigatória para os futuros Governadores teria que ser
apresentada como uma emenda estatutária e como ela não veio desta forma
a comissão deu este parecer, mas nada impede que ela seja apresentada em
forma de emenda estatutária para ser votada na Convenção Distrital, porque
neste caso quem vai votar não são os membros do Conselho e sim os
delegados credenciados pelos clubes. Não é que fomos contra, tivemos o
cuidado para não estarmos aprovando uma moção que não tenha o cunho de
obrigatoriedade porque não passou pela Convenção e assim não vai fazer
parte do Estatuto, portanto ninguém tem obrigação de cumprir. O nosso
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Estatuto é omisso, nós não somos totalmente contra, mas estamos sugerindo
que seja proposta como emenda estatutária, para que amanhã Governador
você não pague um preço por querer aperfeiçoar ou minimizar uma situação e
seja crucificado por isto, nós queremos que os clubes votem e também sejam
responsáveis. O Governador agradeceu ao PDG CL Josias e disse que achou
belíssima a exposição de motivos, acatava o parecer e retirou a moção
proposta para que seja apresentada na forma e no momento oportuno como
foi sugerido. O PDG CL Josias agradeceu aos membros da comissão e se
colocou à disposição do Governador para colaborar em outras oportunidades.
Também foi sugerido pelo CL David Loss que poderia haver um percentual,
desde que fosse estudado com mais calma para constar no orçamento do 2º
semestre. O Governador falou que estava muito feliz por estarmos recebendo
muito emails de CCLL que estão assistindo o CD pela internet, fazendo uma
saudação e agradecendo as companheiras Silvana Silva do LC Serra, Jussara
Miranda do LC Bom Jesus do Itabapoana e a CaL Vanda do LC Bom Jesus
do Itabapoana que está mandando saudações para os CCLL de Nova
Friburgo. Após, o Mestre de Cerimônia solicitou a DM Marissol que
procedesse ao sorteio de brindes. A seguir o Mestre de Cerimônia anunciou
que a IPDG CaL Zuraide que iria falar sobre Lions Quest e a CaL Ângela que
falaria sobre GMT e GLT, em virtude do reduzido número na platéia, pediram
dispensa de suas apresentações. O Mestre de Cerimônia anunciou que sua
missão chegou ao fim e devolveu o colar ao Governador, agradecendo pela
honra. O Governador agradeceu ao PCC CL Darly por sua atuação. Dando
sequência foi passada a palavra ao 1VDG CL Robertão para seu
pronunciamento. Este cumprimentou a todos e disse que hoje deveria estar na
cidade de Guarulhos-SP, participando de um curso para os 1ºs e 2ºs vicegovernadores, mas se justificou com o CC CL Fábio porque teria que
participar do Conselho em Nova Friburgo e quanto ao curso, posteriormente
conversaria com a amiga CaL Selma Aragão, que será a futura Governadora
do Distrito LC 1 e iria participar do curso. Falou que é uma pessoa especial,
porque em 1º lugar é Leão e convive com a família leonística. Lembrou que
quando aconteceu a catástrofe em Nova Friburgo os Lions de Campos e de
toda a região se envolveram com o objetivo de socorrer as pessoas da cidade
e adjacências. Frisou que tiveram uma enorme alegria em poder ajudar e o
pouco que puderam fazer foi feito com muito amor no coração e que o
Presidente do LC Nova Friburgo CL Celso os agradeceu pela ajuda que
deram. Falou que é motivo de orgulho ter uma pessoa tão especial como o CL
Zé Eduardo Côgo com a DM Marissol, que em 05 anos de leonismo já chegou
ao cargo mais importante do Distrito que é o cargo de Governador. Disse que
quando aceitou o cargo de 2VDG não foi para depois desistir de ser
Governador, apesar de existirem companheiros negativos que querem ver
você desistir da missão e como disse o Governador CL Eduardo tem que ter
recursos, mas pensa que qualquer companheiro que queira ser Governador
nós temos que estudar uma maneira dele concretizar seu sonho, isto depende
do nosso relacionamento e companheirismo, por isso fica muito satisfeito por
ter sido colocada na pauta do 2º CD a moção de ajuda para o 1º e 2º vicegovernadores. Falou que a sua meta como Governador é “servir com
humildade ao nosso companheirismo”, que já tem 36 anos de Leão, vai
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assumir a Governadoria do Distrito LC 11 com 37 anos de leonismo, mas
ninguém nasce sabendo, só que vai receber o Distrito de um jovem, dinâmico,
que está preparando tudo para que ele possa trabalhar com maior facilidade,
o que o deixava muito satisfeito. Finalizou agradecendo a todos os presentes
e dizendo que para ser Governador tem que ser eleito e para isto precisa dos
votos dos clubes e pediu que conversássemos com nossos companheiros
lembrando que ainda temos uma missão especial que é votar em Robertão
para Governador 2012/2013. O Governador CL Eduardo Côgo pediu ao
Secretário CL Fontana que assumisse os trabalhos e chamou a todos os
CCLL do LC Nova Friburgo que trabalharam e foram responsáveis pelo
evento, para que viessem à frente para que ficasse registrado na filmagem
quem foram as pessoas que trabalharam incansavelmente para nos
proporcionar essa acolhida maravilhosa. Falou que o nosso pagamento é o
reconhecimento e que o Distrito LC 11, através do seu Governador,
reconhece e agradece com muito carinho a esse pessoal valente, bonito e
maravilhoso de Nova Friburgo, que formou um time e trabalhou para que esse
belíssimo evento pudesse ser mostrado para o mundo inteiro via internet, o
que só foi possível graças ao trabalho de vocês que estão de parabéns.
Visivelmente emocionado disse “eu não tenho palavras para agradecer, sem
vocês não teríamos esse sucesso, desde o momento em que cheguei até
agora foi uma emoção atrás da outra e vocês demonstraram o que é um time
coeso, feliz e competente, agradeço do fundo do coração ao CL Celso e a
toda equipe do LC Nova Friburgo e peço a todos da assembléia, de pé, vamos
aplaudir com uma forte salva de palmas”. O Presidente CL Celso falou para o
Governador que tudo foi feito para receber ele e a DM Marissol com o carinho
que eles merecem, ressaltando “não fizemos mais do que nossa obrigação,
obrigado a você por prestigiar a nossa cidade”. O Governador enalteceu ainda
o trabalho incansável do CL Rui dizendo que ele é uma pessoa a quem nós
precisamos fazer um agradecimento especial e agradecendo ao CL Rui eu
agradeço a todos. O CL Rui pediu licença ao Governador para quebrar o
protocolo porque queria dizer que eu não chorei durante a catástrofe, mas o
trabalho do CL Daniel apresentado hoje aqui me fez chorar e fiquei muito
sensibilizado com a sua DM Marissol, que a meu lado, chorava e se
emocionava com o que aconteceu em Friburgo. Eu quero deixar aqui
registrado DM Marissol, em nome de Friburgo, leve o nosso carinho, a nossa
gratidão e que vocês venham muitas vezes aqui em momentos alegres.
“Obrigado por esta sensibilidade, por seu marido e por vocês fazerem do
Lions o clube que a gente quer no futuro”. O Governador ressaltou o trabalho
apresentado pelo Secretário CL Fontana, o trabalho de extrema relevância
feito pelo Diretor de Informática CL Paulinho, o trabalho competente no
comando da câmara do Secretário Adjunto CL Ranieri, o trabalho brilhante
desenvolvido na secretaria pela Janaina, que não mediu esforços para nos
ajudar. Agradeceu também: aos companheiros que estão em casa nos
assistindo e aos presentes que vieram de seus clubes. Convidou o CL Rui
para fazer a oração pelo Brasil. Feita a oração, convidou a todos para que
com uma salva de palmas déssemos por saudado o Pavilhão Nacional. Para
finalizar lembrou que a partir das 20h 30min teríamos a noite de
companheirismo no mesmo local de ontem. Agradeceu a todos, pediu ao
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Secretário CL Fontana para dar uma martelada bem forte para ele finalizando
a 2ª plenária e assim declarando encerrado o Conselho, do que, para constar
foi lavrada a presente ata que segue assinada pelo Secretário que a redigiu e
pelo Governador do Distrito LC-11.
Colatina-ES, em 26 de janeiro de 2012.

Marco Antônio Fontana
Secretário
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