ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES

DISTRITO LC-11 AL 2013-2014
(CNPJ: 27.784.685/0001-60)

DG DEOCLECIANO FONSECA DE ANDRADE FILHO
CaL SORAYA

“TRANSFORMANDO SONHOS EM POSSIBILIDADES”
Governador
CL Deocleciano F. de A. Filho
Rua Pedro Dias, 4/204
Cachoeiro de Itapemirim - ES
CEP 29300-802
(28)3517-2409 / 9979-8885
governador@lionslc11.org.br

ATA DO SEGUNDO CONSELHO DISTRITAL REALIZADO EM DEZENOVE E VINTE DE OUTUBRO
DE DOIS MIL E TREZE NA SEDE DO LIONS DE CASIMIRO DE ABREU, RJ.

Às quatorze horas e quinze minutos do dia dezenove de outubro, com a composição da mesa
diretora deu-se início a Primeira Plenária da Segunda Reunião Conselho Distrital realizado na
sede do Lions de Casimiro de Abreu, situada a rua Jonas Neves, S/nº, Bairro Chic – Casimiro
de Abreu. Fez parte da mesa diretora o CL Governador Deocleciano Fonseca de Andrade
1º Vice-Governador
CL Álvaro Moreira da Costa
Filho, PCC CL Edgar Antônio Píton, Secretária do Distrito CaL Angela Maria Gripe, IPDG CL
Av. D. Pedro II, 718
N, F. Conselheiro Paulino - RJ
Roberto Francisco de Carvalho Moreira, Primeiro Vice Governador, CL Álvaro Moreira da
CEP 28613-010
Costa, Segundo Vice Governador, CL Jovelino Venturin Filho, Presidente do Lions Clube de
(22)2522-7901 / 9961-5090
yerogrifo@ig.com.br
Casimiro de Abreu, CaL Sônia Regina Siqueira Cardoso, PDG CL Sebastião Lessa Ráfare
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Internacional que carregam os clubes, palmas para os Presidentes de Clube. Convidamos
também, todos os Assessores Distritais, que vieram prestigiar este grande evento, para
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família. Em seguida o CL Darly, solicitou a Secretária que fizesse a leitura da ATA da primeira
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RCD, realizada em Cachoeiro do Itapemirim, ES. O PDG CL Pessanha pediu que a leitura não
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fosse realizada porque a ATA já havia sido encaminhada a todos e disponibilizada no site do
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Distrito. Prosseguindo, o Governador Deocleciano colocou em Discussão a proposta do PDG
Pessanha. O Governador imediatamente colocou em votação a proposta, que foi aprovada
por unanimidade. Logo após, o Governador colocou em discussão a ATA da primeira RCD. Em
seguida, colocou em votação a ATA que foi aprovada por unanimidade. O Mestre de
Cerimônias, solicitou a CaL Angela, Secretária a leitura das Moções para serem encaminhadas
a Comissão de Moções. A Secretária iniciou a leitura pela moção de número um do Lions
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Clube de Porciúncula, que se oferece para ser o Clube Anfitrião da Terceira Reunião do
Conselho Distrital em Porciúncula, nos dias oito e nove de Fevereiro de dois mil e quatorze.
Prosseguindo, foi apresentada a moção de número dois do Lions Clube Nova Friburgo
Conselheiro Paulino, uma moção de representação feita pelo Primeiro Vice-Governador, CL
Álvaro Moreira da Costa, criando o CNDLB (Conselho Nacional dos Distritos Lions Clube do
Brasil), com toda documentação legal em anexo. Que foi encaminhada a Comissão de
Moções, presidida pelo PDG Josias Marques de Azevedo. O Governador nomeou o PDG José
Eduardo, o PDG Vanderlan Peçanha e CL Fabricio do Lions Clube de Campos, para fazer parte
da Comissão de Moções, substituindo os CCLL ausentes. O Mestre de Cerimônia informou a
plenária que, quem tem direito a voto são os PDGs, os Presidentes de Região e de Divisão,
Secretário, Tesoureiro, Primeiro e Segundo vice governadores, Governador. Os Presidentes
de Clube tem direito a voz e não a voto. O PCC Darly convidou a Secretária do Distrito, para
apresentar o relatório do primeiro trimestre. Iniciando o relatório, foi destacado as datas
comemorativas do mês de Outubro. De mãos dadas, lembrar dos professores, médicos,
trabalhos leonisticos que marcaram as vidas de cada um dos presentes. Simbolicamente,
solicitou a todos que abraçassem aquele professor, médico ou leão. Justificou também ser
uma experiência a RCD ser realizada no sábado à tarde e no domingo pela manhã, em caráter
experimental. Logo após passou às reflexões: Porque estamos aqui? Porque vamos a um
evento Leonístico? O que podemos realizar como leões? Precisamos descobrir as
necessidades da sua comunidade. Descobrir como suprir as necessidades e ver com os
companheiros que formam a nossa equipe de trabalho, o que vamos fazer. O nosso lema é
“Servir desinteressadamente”.
Estamos aqui para aprender, divertir e praticar o
companheirismo. Na estatística mundial estamos em duzentos e sete países, um milhão
trezentos e cinquenta e cinco e quinhentos e treze associados no mundo. Eu sou um deles, e
você também. Passou logo a seguir a apresentar as estatísticas gerais. O Governador tem
uma meta de premiar os clubes que estiverem em dia com sua documentação. “Meu clube é
legal”. Depois falou sobre as metas do Governador para o ano Leonístico 2013/2014.
Finalizando explicou sobre a contagem dos pontos do relatório do Concurso mensal,
apresentando a relação dos clubes participantes do concurso e sua contagem de pontos. A
Secretária ressaltou a importância de observar o código da ação e não o número de
associados que participaram. Lembrou a equipe de contagem de pontos do concurso a CaL
Daniela e Cal Conceição do LC de Porciúncula, juntamente com a Secretária do Distrito
realizam a contagem de pontos da planilha de Concursos. Foi colocado à disposição dos
clubes a pontuação e a planilha através das CCaLL para verificarem onde foi que houve o erro
na planilha por parte do clube. Foi disponibilizado até trinta de outubro para os clubes
fazerem a correção onde fosse necessária. A secretária falou que a Governadoria gostaria que
todos os clubes do distrito participassem do concurso. Foi solicitado que cada clube
especificasse o nome do CL e a que conselho pertence. Continuando a apresentação do
relatório do trimestre, foi apresentado os clubes participantes da Oficina de Extensão
realizada em Cachoeiro do Itapemirim, ES, no dias quatorze e quinze de Setembro p.p. Os
clubes que participaram foram: LC Porciúncula, LC Rio das Ostras Costa Azul, LC São Matheus,
LC Vitória, LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino, LC Frade e Freira, LC Vila Velha, LC Campos
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Tamandaré, LC Macaé e o Instrutor de Lions Internacional foi o CL Ricardo Komatsu.
Apresentou também fotos do programa Lions Quest, cuja assessora é a PDG Zuraide de
Figueiredo Guedes que se encontrava, neste momento, em reunião com a equipe de Lions
Internacional, em Guarulhos, SP. Os livros do aluno e dos pais, para o programa Lions Quest
felizmente teve uma baixa no custos de cinquenta por cento. Logo após, a secretária
apresentou fotos de campanhas de vários clubes do Distrito. A secretária solicitou aos clubes
que enviem fotos para que possam serem destacados no próximo CD. A secretária falou da
nominata com todos os nomes dos associados que se torna difícil ser feita porque muda
muito, entra CL e sai CL, é muito vivo. Falou também da solicitação do Presidente
Internacional para que os clubes se tornem “Clubes de Excelência”. A secretária também
lembrou aos presidentes de Região, Divisão e Assessores sobre a participação no Concurso,
pois tem muitos que ainda não enviaram suas ações. Encerrando a CaL Secretária falou a
importância do trabalho em equipe, pois podemos ter as mãos pequenas, mas temos que ter
um coração quente e cheio de amor pelo leonismo que praticamos. Continuando, o PCC
Mestre de Cerimônias CL Darly, solicitou ao tesoureiro do Distrito, CL Alcides para que fizesse
a apresentação, do relatório da tesouraria no primeiro trimestre. Antes foi realizado o
sorteio de brindes doados pelos clubes. Prosseguindo o CL Tesoureiro fez a saudação a mesa
diretora e logo em seguida falou que o relatório da tesouraria é frio, pois fala-se de dinheiro,
clubes em atraso, enfim, se torna mais difícil fazer a apresentação. Lembrou da importância
do “Clube Legal” que é um Clube legalizado com toda a documentação em dia e ressaltou ser
uma meta do Governador. Parabenizou as apresentações que o antecederam e passou a
apresentar uma mensagem sobre Família (família é prato que se emociona). Comparou
também com a Família Leonística, onde estamos juntos na alegria e na tristeza. Iniciou a
apresentação com a previsão orçamentária e o acompanhamento de todos os gastos do
distrito. Iniciou falando o que o distrito tinha em primeiro de Julho que era um saldo de sete
mil quatrocentos e noventa e um. Falou também no que estava previsto a receber neste
trimestre que era um total de cento e sete mil duzentos e vinte e três reais, mas somente
recebemos um pouco mais que a metade. Apresentou a relação das despesas do distrito de
forma minuciosa. No final do trimestre que ele considerou pesado de despesas tinha um total
e em caixa quarenta e dois mil duzentos e vinte oito e vinte. Destacou também os clubes que
infelizmente não realizaram os pagamentos das cotas distritais, num total de vinte e dois
clubes com quarenta e quatro mil e seiscentos reais. E assim foi terminada a apresentação do
Tesoureiro do Distrito, CL Alcides, levando a todos refletirem a seguinte frase: “O Vitorioso
comemora, o derrotado justifica.” Portanto vamos sempre procurar comemorar, vamos
procurar no máximo ter que justificar, vamos procurar acertar a regularização de seus clubes.
Em seguida, o Mestre de Cerimônia PCC Darly, lembrou aos CCLL e CCaLL sobre a aquisição
do ingresso para A Noite de Companheirismo que será vinte e cinco reais e poderá adquirir
com os CCLL do LC de Casimiro de Abreu. Imediatamente, convidou a todos para o Café
Companheiro, oferecido pelo Clube Anfitrião. Após o café foi feito o sorteio de brindes
oferecido pelos clubes do Distrito. Após o sorteio, o Mestre de Cerimônia, convidou a todos a
retornar aos seus lugares e dando início a segunda parte da Primeira Plenária, convidou o
Assessor de Relações Internacionais, PDG Luiz Carlos Pessanha da Encarnação para informar
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sobre o FOLAC (Fórum Latino Americano e Caribe). Este saudou a mesa Diretora e demais
CCLL e falou que o FOLAC será na cidade de Cali (Cidade da Salsa), Colômbia, nos dias
quatorze a dezoito de Janeiro de dois mil e quatorze. Apresentou também as propostas de
viagens. Logo após, o Mestre de Cerimônia PCC Darly, anunciou que a CaL Angela Lage estava
no hall do Clube com as informações e o Kit do Concurso do Cartaz Sobre a Paz. Lembrou
também, que a CaL Adélia Assessora da Criança, no Distrito, fez um trabalho maravilhoso
enviando ofício a todo presidente de clube por e-mail e quem ainda não recebeu deve
procura-la que ela irá entregar o ofício em mãos. O PCC Darly, Assessor de LCIF assumiu a
tribuna para as informações sobre essa fundação. Antes de iniciar sua apresentação como
Assessor, destacou a eficiência da equipe da Governadoria e destacou que “Administrar é
arte, e arte não se faz com pressa.” A equipe tem trabalhado com cautela para que o
Governador seja vitorioso em sua gestão. Como assessor de LCIF, fez um apelo em nome do
Governador e disse que “Quem quer, vai à luta.” Falou também que não é difícil fazer um
Melvin Jones. Não é proibido fazer Campanha para adquirir um título de CL Melvin Jones.
Pode fazer bailes, feijoada, almoço beneficente, etc., mas existe outra forma fácil para
adquirir o título de CL Melvin Jones. É fazer o consorcio entre os CCLLL e CCaLL no clube.
Sugeriu fazer um grupo de treze pessoas e cada um contribuir com cem reais por mês. No
final de um ano teremos doze Melvin Jones no clube e estaremos ajudando a combater a
cegueira no mundo. Levante a cabeça e coloque a mão no bolso e contribua para a campanha
de LCIF. Prosseguindo o PCC Darly pediu ao palestrante PCC Píton que fizesse a entrega da
placa de Melvin Jones ao CL Governador Deocleciano Fonseca de Andrade Filho. Este
solicitou ao CL Darly que colocasse na lapela do Governador o distintivo de Melvin Jones. E
em seguida em nome da fundação de Lions Internacional entregou a maior comenda. Sugeriu
também o sorteio do mais dois. Seria sorteado entre os clubes que conseguisse mais dois
sócios de ganho líquido até maio. O clube que apresentar durante o ano maior saldo positivo
de CCLL e CCaLL também concorre a um título Melvin Jones, e o Conselho Distrital aprova a
transferência desse valor para adquirir o título. O número de título Melvin Jones aumenta e o
número de associados também. O Mestre de Cerimônia solicitou aos CCLL presentes de cada
clube que procurassem o editor do boletim, CL David para apanhar os seus boletins. Evitando
assim, o envio por correio que ficaria muito dispendioso. Prosseguindo, o mestre de
Cerimônia entregou o colar e agradeceu pela oportunidade de poder servir ao movimento
Leonístico. O Governador agradeceu a brilhante atuação do CL Mestre de Cerimônia e
imediatamente convidou a comissão de moções para sua apresentação. Continuando, o PDG
Josias, Presidente da Comissão de Moções convidou os demais membros da comissão: PDG
José Eduardo Cogo (LC Colatina Centro), PDG Vanderlan Peçanha (LC Rio das Ostras Costa
Azul), CaL Aparecida Gaspar (LC Porciúncula), CL Fabrício (LC Campos), o presidente PDG
Josias, falou sobre a primeira moção que é do Lions Clube de Porciúncula, se oferecendo para
ser o clube anfitrião da terceira Reunião do Conselho Distrital, e disse que, nós da Comissão
de Moções só temos a agradecer e parabenizar ao clube de Porciúncula por essa atitude,
uma vez que os governadores ficam quase sempre à procura de um local para executar essa
reunião de trabalho. Quanto a segunda Moção, somos de parecer favorável, porém, achamos
por bem, encaminhá-la a Comissão de Estatuto para analisar o aspecto legal do solicitado,
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porque se trata de uma matéria que está sendo apresentada no Distrito LC-11, mas vai atingir
todos os Distritos do Brasil. Logo a seguir, passou para o relator CL Fabrício para leitura da
ATA da Comissão de Moções. Finalizando, agradeceu a oportunidade de servir como
presidente da Comissão e agradeceu também aos membros que participaram ativamente da
discussão do debate realizado durante os trabalhos da Comissão de Moções. Agradeceu
também, as informações do PDG Pessanha e do CL Davi Lós. Prosseguindo, o Governador
Deocleciano convidou o Presidente da Região A, CL Marco Antônio Fontana para a
apresentação de suas atividades nesse primeiro trimestre Leonístico. Este cumprimentou a
todos e convidou o Presidente da Divisão A2, CL Hélio Sussai para junto apresentar suas
atividades. Dando continuidade, o Presidente da Região ressaltou a ausência do Presidente
da Divisão D1 por ter pedido afastamento da função. Destacou o excelente entrosamento
com o Presidente da Divisão D2. Ressaltou a presença de todos os clubes no primeiro
Seminário realizado no dia vinte e nove de setembro próximo passado. Todos os clubes
presentes participaram ativamente. O palestrante foi o CL segundo Vice Governador CL
Jovelino Venturin e também nos agraciaram com a presença os PDGs José Eduardo e Wilson
Tótola. O total de participantes foi de aproximadamente quarenta e cinco CCLL e CCaLL. Foi
realizado também o Comitê Assessor da Divisão A2. Falou como Presidente de Região tem
motivado os clubes a cumprirem as metas do Governador, a estudarem sobre protocolo e
fazer sempre a instrução Leonística, pois assim, cada vez mais os clubes irão melhorar em
suas apresentações oficiais. Lembrou que realizou uma Instrução Leonística básica, sobre
Protocolo. Motivou também a participação dos clubes no concurso do Cartaz sobre a paz,
motivou a utilização dos e-mail corporativos. O poder de convencimento é difícil, junto aos
CCLL pois no seminário, passou e-mails, telefonou e falou pessoalmente mas, alguns clubes
não compareceram. O CL Fontana agradeceu por apresentar suas atividades e se dirigiu ao
Governador concluindo felizmente aumentou o número de clubes participantes. Passou logo
a seguir a palavra ao presidente da Divisão A2, CL Hélio Sussai. Este com grande dinamismo e
entusiasmo apresentou suas realizações junto aos clubes apoiado pelo presidente da região.
Este enfatizou que os clubes de sua Divisão devem cumprir não só a meta do Governador,
mas superá-la em número de associados. Registrou com tristeza que apenas quatro clubes de
sua região estão participando do concurso do Distrito. Após a sua conclusão o Governador
agradeceu a apresentação do presidente da Região A e o presidente da Divisão A2.
Prosseguindo o Governador convidou o Segundo Vice Governador, CL Jovelino Venturin Filho,
do LC de Nova Venécia para fazer uso da palavra. Este saudou a mesa diretora e demais CCLL
presentes. Iniciando, parabenizou aos presidentes de Divisão e Região A pelo excelente
trabalho que vem realizando aos clubes de Lions. Conclamou a todos os CCLL para espargir
esta motivação a todos os clubes de Lions. Destacou a importância das explanações de
números (tesoureiro) e dados estatísticos (secretária) que apesar de serem técnicos sairemos
motivados “Disse também que foi mostrado a ferida, mas não vimos a dor.” Agradeceu pela
atenção e prometeu ao Governador continuar trabalhando sempre para o engrandecimento
de nosso movimento Leonístico. Logo após, o Governador convidou o primeiro Vice CL Álvaro
Moreira da Costa, do LC de Nova Friburgo Conselheiro Paulino para fazer o seu
pronunciamento. Iniciando, ele saudou a mesa diretora, convidou a sua CaL Marilza para
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estar ao seu lado durante seu pronunciamento. Disse ser muito importante seguir os sonhos
e é isto que estamos fazendo nessa Segunda Reunião de Conselho Distrital. Destacou o lema
do Governador Deocleciano de transformar Sonhos em Possibilidades. Enfatizou
impedimento para sonharmos, só que temos de colocar o nosso sonho em projetos e levar
aos dirigentes competentes. Lembrou também de estatísticas que registram a quinze anos
atrás o nosso Distrito setenta e seis clubes e dois mil quatrocentos e cinquenta associados.
Ressaltou a queda de setenta e seis clubes para quarenta e nove, de dois quatrocentos e
cinquenta para mil quatrocentos e setenta associados. Parabenizou o Governador, pois na
estatística do Distrito Múltiplo, somente o LC-11 apresentou saldo positivo. Foi um motivo de
jubilo para os presidentes de clube, de divisão e de região que estão trabalhando junto aos
CCLL nas suas regiões. Falou também sobre liderança, lembrando que a CaL Angela e o CL
Deocleciano tem um sonho de realizar um Instituto Regional de Liderança Leonística em
nosso Distrito. Disse também que quem vai viabilizar este instituto serão os presidentes de
clube, de divisão e de região, e que será realizado em Março de dois mil e quatorze e se caso
não conseguir, o fará em sua administração no máximo até Setembro, de dois mil e quatorze.
Lembrou também que temos que fazer um esforço adicional para não termos clubes com
menos de vinte associados. E lamentou que mais ou menos dezesseis a dezessete clubes de
nosso Distrito, estão com menos de vinte associados. Estes clubes estão doentes e precisam
de remédios. Elogiou também toda equipe de informática liderada pelo CL Paulo Leal.
Enfatizou o nosso lema que é: “Nós servirmos.” Idealizado por Melvin Jones, por quase cem
anos, e que temos que continuar perpetuando este grande sonho de servir por mais duzentos
anos. Destacou também que a moção apresentada não tem pretensão de modificar a
estrutura de Lions, mas apenas ter um ponto de referência nacional. Falou também que
precisamos unir os quatro distritos múltiplos do Brasil. Destacou a importância de termos um
Conselho Nacional para estar a frente dos problemas que surgirem em nosso país, onde
poderemos como cidadãos agirmos em defesa do próximo. Finalizando, disse que não quer
mudar estrutura de Lions e sim criar um ponto referencial para resolver as situações que
surgem dentro de nosso movimento Leonístico. Finalizando, a primeira plenária da Segunda
Reunião do Conselho Distrital, o Governador apresentou a música do Presidente
Internacional onde se fala dos sonhos, e também falou no sonho das realizações de sua
governadoria que foram preparadas durantes três anos. Iniciou falando da gratidão para com
a equipe de informática que estão transmitindo está reunião para o mundo. Destacou o CL
Paulo Leal (LC Guarapari), o CL Ranieri, CL José Ângelo (ambos LC Colatina Centro). Enfatizou
o código de ética: Seja comedido na crítica e generoso no elogio, construir e não destruir.
Disse também que respeita a equipe da Governadoria. O nosso movimento é um movimento
de companheirismo, trabalho e ajuda ao nosso próximo e aos CCLL e CCaLL que estão lado a
lado. Devemos seguir o nosso estatuto e nunca esquecer do código de ética. Destacou
também a importância do comprometimento, pois apresentando as estatísticas do Conselho
Distrital vimos que poucos CCLL compareceram ao evento, em um total de apenas cento e
quarenta e quatro associados. Falou também que devemos rever o comprometimento dentro
do movimento Leonístico. Passou imediatamente para a mensagem à família Leonística. Mais
uma vez estamos reunidos com intuito de compartilhar nossos sonhos e ver nosso distrito
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cada vez mais unidos. Disse ser muito gratificante ver o crescimento de nosso distrito diante
dos demais. Ressaltou “Que só divulgamos aquilo que amamos e só amamos aquilo que
conhecemos.” E para conhecer, precisamos estar sempre estudando. Apresentou a cartilha
Leonística para novos e demais associados. Conclamou para que todos juntos buscássemos
formas inovadoras para ajudar aos menos favorecidos da sorte. Onde existe a marca Lions,
fazemos florescer a capacidade de transformar a vida das pessoas, com crescimento e
sustentabilidade. “Você é fruto de suas escolhas”. Escolha aprender sempre. A felicidade bate
na porta, mas não gira a maçaneta. Logo após, passou o brinde da Governadoria do ano
Leonístico dois mil e treze/ dois mil e quatorze para os clubes já visitados: Niterói Fonseca,
Itaboraí e Niterói São Francisco. Apresentou a seguir, o banner com definições e atribuições
sobre GMT (Equipe Global de Aumento de Sócios) e GLT (Equipe Global de Liderança). Disse
estar investindo em conhecimento para os associados. Finalizando passou aos
agradecimentos diversos a todos os CCLL. O CL Fabrício do LC de Campos pediu um momento
para entregar uma comenda a PDG Zuraide (Ali representada pela CaL Angela) pela visita e
posse a novos associados ao LC de Campos. Entregou também ao primeiro Vice CL Álvaro
Moreira uma placa de reconhecimento pela posse de novos associados. Concluindo a
primeira plenária convidou o CL Erenilson (Pardal), para proferir a Oração pelo Brasil.
Convidou também o PCC Piton para guarnecer as bandeiras, e a todos para com uma salva de
palmas saudar as bandeiras. E assim, foi DECLARADA ENCERRADA A PRIMEIRA PLENÁRIA DA
SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL REALIZADO EM CASIMIRO DE ABREU.

No dia vinte de Outubro de dois mil e treze, o Governador Deocleciano de Andrade Filho,
cumprindo as praxes Leonística, deu início a Segunda Plenária do Segundo Conselho Distrital
realizado no LC de Casimiro de Abreu, nomeando como Mestre de Cerimônia o PDG CL Luiz
Carlos Pessanha da Encarnação. Iniciando, seus trabalhos o Mestre de Cerimônia avisou que a
Assessora do Concurso do Cartaz sobre a Paz tem doze kits para repassar aos clubes e está ao
lado da salão de Reuniões. Prosseguindo, o Mestre de Cerimônia realizou a composição da
Mesa Diretora. Orientou também aos CCLL e CCaLL que tem direito a voto que tomem
Tesoureiro
Assento nas primeiras cadeiras (presidente de região, divisão e PDGs). Em seguida o
CL Alcides Zerbone Soares
Rua Targino Atayde, 12
Governador, declarou aberta a Segunda Plenária do Conselho Distrital do AL 2013/2014.
Cachoeiro de Itapemirim - ES
Convidou a Domadora Ediléia do LC de Casimiro de Abreu para fazer a invocação a Deus. Em
CEP 29306-220
(28)3532-9257 / 9946-9599
seguida, convidou a todos a dirigirem seus olhares para os pavilhões e entoarem a primeira
tesoureiro@lionslc11.org.br
estrofe e estribilho do Hino à Bandeira. Convidou o PDG Pessanha, do LC de Nova Friburgo
2º. Tesoureiro
Conselheiro Paulino, para funcionar como Mestre de Cerimônia na Segunda Plenária da
CL Almir Picole de Jesus
Segunda Reunião do Conselho Distrital. Este agradeceu a honrosa indicação para funcionar
Rua Joaquim Grechi, 08
Cachoeiro de Itapemirim - ES
como Mestre de Cerimônia nesta Plenária, dizendo que, esperava cumprir a missão conforme
CEP 29301-130
sua expectativa. Em seguida, convidou a Secretária CaL Angela Maria Gripe para em nome da
(28)3522-1322 / 9985-1377
CaL Soraya apresentar a solicitação da Equipe Feminina, que falou sobre a importância da
distribuição aos semelhantes dos talentos que cada uma nós temos. Que cada clube liste os
talentos de suas domadoras e CCaLL e passe para seus semelhantes. A quantidade de
habilidades é imensa. Vamos Atender a nossa Assessora Feminina, passando para os demais
aquilo que sabemos e que podemos distribuir. A CaL Soraya avisa que vai haver um concurso,
não se sabe ainda como será, mas que ela deve explicar melhor no próximo CD. Prosseguindo
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o Mestre de Cerimônia solicitou ao primeiro Vice-Governador CL Álvaro que fizesse a
apresentação oficial do orador PCC Edgard Antônio Piton, do LC de Olímpia, São Paulo. O CL
Álvaro iniciou sua apresentação falando sobre a árvore genealógica do palestrante. Ressaltou
que toda família é voltada para a advocacia. Nos trabalhos sociais, o Casal Piton e Margarida
dirigem uma Instituição desde mil novecentos e cinquenta e nove. O Casal ativa-se em várias
entidades de Olímpia, como APAE e o Abrigo São José. Em atividades Leonística, ingressou no
Lions de Olímpia em mil novecentos e sessenta e quatro e dentro do Clube ocupou quase
todas as funções e sempre em destaque de cem por cento, como também sua Cal. No Distrito
o CL Piton exerceu quase todos os cargos, sendo Governador cem por cento. No Distrito
Múltiplo sempre com funções de destaque e atualmente é membro do Conselho de
Planejamento e desenvolvimento do Distrito Múltiplo LC. Durante quatro anos foi campeão
de conseguir títulos de Melvin Jones para o Distrito LC-6, mantendo uma média de até
setenta e quatro comendas por ano. O Casal Piton e Margarida são Companheiros Melvin
Jones Progressivos. O CL Álvaro agradeceu pela oportunidade de apresentar tão rico currículo
pessoal e Leonístico do nobre palestrante Edgar Antônio Piton, que falará sobre o tema:
“TUDO DEPENDE DE NÓS”. Iniciando, o PCC Piton, disse ser o quarto Distrito que ele estava
levando as palavras do Leonismo. Pediu Permissão para que a sua CaL Margarida passasse as
lembranças que trouce para a CaL Soraya e CaL Rosane. O São Francisco de Palha que foi
símbolo de quando foi presidente nacional do Conselho de Governadores. Homenageando a
todos, vamos deixar as brigas de lado e que é amando que se é amado. Homenageou
também, o IPDG Roberto Francisco e CaL Selma em nome de todos os PDGs. E o Decano PDG
Jair Pinheiro Torres e sua amada Teresinha para que fiquem de pé. Mais uma homenagem foi
feita ao Querido e Presente, PDG Jorge Fortunato e CaL Alinéia. Iniciando, parabenizou o
Governador pela escolha da Assessoria que é vital para o trabalho na Governadoria,
elogiando a apresentação da Secretária do Distrito, e do tesoureiro Cl Alcides. Terminando as
homenagens, estava procurando o PCC Darly que é representante de LCIF no Distrito LC-11 e
ele como representante da fundação em Lions Internacional traz pins para serem entregues
no Distrito. Gostaria então que a Margarida entregasse o Pin Silver a CaL Odalva, e ela
passasse ao CL PCC Darly. E a CaL Odalva transferiu está homenagem a todos os CCLL e CCaLL
do Distrito que muito tem ajudado na campanha de LCIF. Finalmente, o Pin Gold o maior, ele
mesmo colocou na lapela da camisa do Governador Deocleciano. Em seguida, o Governador
agradeceu o telegrama do CL do LC-1 Fernando, parabenizando a equipe de Informática pela
transmissão da Reunião do Conselho Distrital. O CL PCC Piton ao assumir a tribuna para sua
palestra oficial, saudou toda a mesa diretora. E agradeceu a honrosa apresentação do CL
Álvaro pela sua pessoa. Estendeu também os cumprimentos aos vices Governadores e suas
CCaLL. É um prazer imenso estar aqui, mas do que prazer é um privilégio. O PCC Piton disse
ter conhecido o Distrito depois das informações diversas passadas no dia anterior. Mudando
um pouco o que iria dizer, falou sobre que tudo depende de nós. Após vários contos destacou
a importância de viver o amor que assim seremos felizes. Esse ano, tem uma característica
especial do Presidente Internacional: “Siga seus sonhos.” E o Presidente do Conselho de
Governadores CL Antônio Bittar grita “Acredite na força dos seus sonhos” e aqui no Distrito
LC-11, “Transformando Sonhos em possibilidades” . O que é um sonho? Tudo nasce de um
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sonho. Depois da palavra, a ideia e depois da ideia o ideal. Temos o sonho dormindo e o
sonho acordado. O sonho dormindo é um reflexo do passado e o sonho acordado é o mais
importante, representa a ideia e o ideal. O Cantor Raul Seixas destaca o princípio, o fim e o
meio. Pois tendo princípio e fim, você encontra o meio de realizar. Finalizando, depois
belíssimas explanações e esclarecimentos desejou que todos fossem para os seus lares e suas
comunidades lembrando que o desejo de servir sempre deve estar em nosso meio Leonístico.
Com o coração aberto, sirvam e sejam felizes! Prosseguindo, o Mestre de Cerimônias, PDG
Pessanha parabenizou ao palestrante oficial e ao governador pela bela escolha. Notificou que
foi recebido uma moção do Comitê de Honra, que vai ser analisada e discutida na próxima
Reunião do Conselho Distrital. Que será em Porciúncula nos dias oito e nove de Fevereiro de
dois mil e quatorze. Convidou a seguir a Assessora do Concurso Cartaz da Paz, CaL Angela do
LC de Nova Friburgo, para sua apresentação. O Governador pediu permissão para anunciar a
Assessora de Lions Quest, PDG Zuraide para fazer o seu pronunciamento. Cumprimentou a
Mesa Diretora e os demais presentes e disse que o trabalho com Lions Quest é gratificante,
porém, teve que estudar para tomar conhecimento de como funcionava esse rico programa.
Fez um breve histórico de quando iniciou como Assessora desde a Governadoria do PDG José
Eduardo e Ressaltou a paixão do IPDG Roberto pelo trabalho de Lions Quest. Destacou a
dificuldade de ser recebida para divulgação do programa onde todos diziam ser um programa
caro, e esta concordava. Mas depois de ver a essência do que era feito, não desanimou em
momento nenhum. Disse achar que não seria possível deixar o programa somente para
Goiás, São Paulo e Outros. O nosso Distrito também merecia tê-lo. Após o encontro realizado
ontem, dia dezenove de outubro, em Guarulhos, São Paulo com a Equipe de Lions
Internacional, liderada por Matheus Keffer, vimos que as lutas de pedido para baixar o valor
do material e do treinador foram validas e tudo passar a ter um novo valor agora em
melhores Condições para atender aos jovens das comunidades carentes. Temos que sonhar
acordado, pois assim conseguimos baixar os preços: O kit do professor por duzentos e trinta
reais e o dos alunos sete reais o livro e dos o livro dos pais sete reais. Finalizando, falou
também sobre o valor do capacitador que será influenciado a baixar e o pedido foi que
ficasse dois capacitadores em cada Distrito Múltiplo. Agradeceu a todos pela atenção e
lembrou que temos que acreditar que os sonhos tornem realidade. Prosseguindo o
Governador reconvindou a Assessora do Concurso do Cartaz da Paz. Cumprimentou a todos e
agradeceu a indicação como Assessora e parabenizou a presidente do Lions Clube de
Casimiro de Abreu pela ótima acolhida. Agradeceu o carinho com que os clubes tem
recebido. Anunciou a nova data de entrega para o dia dez de Novembro e disse que afinal do
Concurso do Distrito será em Nova Friburgo, no dia vinte de Novembro. Anunciou também
que vai premiar a melhor frase com o livro que será doado pelo LC de Nova Friburgo. Todos
os clubes que compraram o kit serão premiados no dia da Convenção. Prosseguindo o
Assessor de Comunicação do Distrito CL Laudir do LC Serra, ES, agradeceu o convite para a
Assessoria e parabenizou ao palestrante Oficial pelo silêncio e a conquista da plateia. O
Assessor ressaltou que não tem enviado relatórios bimestrais por julgar desnecessário, pois o
seu trabalho é mostrado através das pérolas que são passadas a todos os associados, em
termos de noventa por cento e os que não recebem deve ser por problemas em suas
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maquinas. Logo após, o assessor do projeto visão CL Antônio Riqueza do LC de Cabo Frio, RJ,
iniciou se apresentando seu trabalho na visão em Cabo Frio. Ressaltou que no início tudo
muito difícil e a ideia era visitar todas as escolas municipais e fazer o teste de visão. Explicou
com detalhes como realiza o exame. O Governador acrescentou a parceria que está sendo
feita com o Distrito LC-11 e o LC-1, através do Governador CL Fernando Motta e PCC Pedro
Aurélio, para aquisição de óculos e treinamento de líderes dos clubes (dois) para trabalhar na
visão. O Governador passou a palavra para a Assessora de assuntos culturais CaL Eliane
Prates do LC de Niterói São Francisco. Que parabenizou o orador oficial. E se desculpou por
inicialmente estar organizando a sua meta em seu clube de colocar mais quatro associados.
Sobre a assessoria, ela comemorou o dia do artista com a palestra a arte de dizer realizada
por elementos da comunidade de grande valia e disse estar programando um concurso
literário que será melhor explicado futuramente. A Assessora agradeceu por estar junto dos
companheiros e poder conviver com os que já são conhecidos e conhecer novos
companheiros e conclamou a todos a participarem em da Terceira Reunião no LC de
Porciúncula, em Fevereiro de dois mil e quatorze. Prosseguindo o Governador passou a
palavra o Presidente da Região E, CL José Patrício Prisco, do LC de Rio das Ostras Costa Azul.
Este iniciou seu relato cumprimentando a todos presentes e se desculpou por motivos de
trabalho está se deslocando para outras cidades em função dos compromissos profissionais.
Apesar de obstáculos, vamos ter mais dois companheiros Melvin Jones e mais quatro
companheiros novos. Me pediram para usar mais a tecnologia, mas eu gosto muito de olho
no olho, observando ao comprometimento de todos secretários, presidentes, enfim todos.
Passamos para o sorteio de prêmios, com a equipe feminina, lembrando que somente quem
estava no auditório. Após o sorteio, Prosseguindo a apresentação dos presidentes de Região
e Divisão, convidamos o Presidente do Lions Clube de Porciúncula, CL Riandro, que
representará os Presidentes de Região D CL Edson Francis, do LC de Itaperuna e Presidente
de Divisão D1 Cl Denílson, LC de Porciúncula. O Presidente de Porciúncula, começou
apresentando as atividades do Presidente de Região CL Edson Francis, que foi a realização do
Primeiro Seminário e Comitê Assessor, em Itaperuna, com a presença de todos os Clubes da
Região e a temática foi Seminário de Mobilidades Sustentável e Educação, com ajuda dos
Presidentes de Divisão deu posse aos clubes de Bom Jesus, Miracema e Pádua. Destacou a
criação de Clubes de Leos e Castores em nossa região. Destacou a também, a programação
para os próximos seminários e Comitê Assessor. Sobre o Cartaz da Paz, motivamos para que
todos participem. Falou também que está promovendo junto aos Clubes, a ação de leitura. E
incentivou o aumento de CCaLL nos clubes na Região D. Logo após, o presidente CL Riandro,
passou apresentar o relatório trimestral do CL Denílson Presidente da Divisão D-1 do LC de
Porciúncula. Disse que o Presidente de Divisão Participou do treinamento para Presidentes
de Divisão em Guaçuí, ES. Participou das posses dos clubes de sua Divisão e também do
Primeiro Conselho Distrital, em Cachoeiro do Itapemirim. Relatou as dificuldades do Clube de
Miracema, inclusive intermediando assuntos financeiros através do tesoureiro do Distrito.
Participou do seminário, Comitê Assessor, onde o destaque foi para os pontos fortes e fracos
de cada clube. Participou da Oficina de Extensão, onde recebeu muitas instruções e
motivação para fundação de núcleos ou clubes de Lions. Encerrou dizendo que só há sonhos
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se sonhamos juntos. Finalizando o CL Riandro, Presidente do LC de Porciúncula, apresentou
as atividades do clube: Elaboração do Plano de Ação (2013/2014), ajuda a todas as entidades
que tiverem necessidades, pois nosso clube está sempre pronto a servir, convidou a todos a
estarem presentes na Reunião do Terceiro Conselho Distrital em Porciúncula, RJ. Lembrando
que, as rede hoteleira é pequena, mas que as residências dos CCLL e CCaLL também estarão à
disposição de todos. Prosseguindo, as apresentações, o Governador passou a palavra para o
presidente da Divisão F, CL José Antônio. Que saudou a mesa e os demais presentes e
lembrou logo a seguir do lema do Presidente Internacional, “Siga seus sonhos” e do nosso
Governador “Transformando sonhos em possibilidades”. Ressaltou o trabalho da sua
fundação dentro do clube de Itaboraí, falou das visitas aos demais Clubes da Divisão F-1 e
apresentou o cronograma dos Comitês Assessores. Disse também estar empenhado para que
a gestão do Governador seja profícua e que tenha bons resultados. Logo após, apresentou o
CL Manoel Batista, do LC de Campos Tamandaré, Presidente da Divisão C-2, apresentando
suas atividades. Realização de uma campanha, de noite de Companheirismo com a presença
de todos os Associados, palestras higiene bucal, sobre gestantes, etc. O Clube Tamandaré
está incentivando o esporte, tentando quimonos de Take-Down. E também fizeram doações
de cadeiras de roda e higiene. Participaram do evento do dia do Soldado e de outras
atividades da comunidade Campista. Já conseguiram o aumento de dez por cento dos
associados e quatro Melvin Jones e com certeza teremos a fundação de um núcleo em São
Francisco do Itabapoana. Prosseguindo, o Governador passou a palavra para o Presidente da
Divisão A-1, Cl Luiz Kelly do CL Vila Velha. Que também em forma de brincadeira o chamou de
“Clube das Velhas”. Agradeceu a injeção de animação dada pelo CL Piton em sua memorável
palestra. Justificou a ausência do Presidente da Região B, CL Theócrito, que por motivo de
saúde não pode comparecer. A sua palestra no seminário foi sobre quem faz de pressa, faz
mal. Ressaltou o fato das idades avançadas no Clube e motivos de saúde, tem também o
clube de ex-governadores o Vitória 8 de Setembro. Fechou o seu pensamento elogiando a
filosofia de Melvin Jones sobre o Companheirismo e o cumprimento do código de ética entre
os leões, vamos deixar as mágoas e vamos praticar sempre o companheirismo. Logo após, a
CaL Teresinha Perovano, presidente da Divisão B-1 e presidente do LC Vitória Mater. Disse
que, na sua Divisão B-1, fiquei muito feliz, pois todos os clubes participaram do seminário e
Comitê Assessor. Informou também já ter enviado à Governadoria todas as metas e relatórios
solicitados, agradeceu a todos e pediu ajuda sempre que necessária. O Presidente do LC de
Vila Velha Glória, CL Ananias Ribeiro de Oliveira, emocionado elogiou a experiência e a
sabedoria do CL Piton com sua palestra. Destacou o trabalho de Visitar as escolas e fazer
campanhas permanentes. Manter uma creche e um asilo. A secretária CAL Maria da Glória
por motivo de compromissos familiares não pode estar presentes, mas fotografa e registra
todos os eventos do clube. Ressaltou a presença do PDG Luiz Carlos Nunes e Casal PDG Jair
Pinheiro Torres e CaL Teresinha. Finalizando as apresentações o CL Cledilson Carvalho
presidente da Divisão E-1 do LC de Macaé. Agradeceu por estar presidente de Divisão,
parabenizou a presidente do LC de Casimiro de Abreu pela recepção. Disse que o Comitê
Assessor será no próximo sábado. Falou da Feira Holambra realizada em Macaé com a
visitação de vinte e cinco mil pessoas e o trabalho do Lions nessa feira. Disse também que
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quem não se expressou, com certeza se expressou com o coração. Prometeu a fundação de
um novo Clube em Búzios, RJ. A presidente do Lions Clube de Itaboraí, Gilda Maria Antunes,
disse que, de acordo com as metas da Governadoria e Lions Internacional, realizaram o
projeto da Paz em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Procurou divulgar a
marca Lions através de uma mensagem para atingir a nossa comunidade. Analisando os
problemas do mundo da comunidade de Itaboraí selecionou-se a VIOLÊNCIA e para vence-la
devemos colocar em nossos corações a paz. Montaram um adesivo: “Paz, eu curto”. Fizeram
um lançamento no dia da Visita Oficial do Governador em nosso Lions Clube. Na terceira
parte do projeto, teremos uma caminhada. Conseguiu também uma divulgação através do
Jornal da cidade e finalizando vão realizar a campanha do transito. Finalizou com uma poesia
de Clarice Pacheco. O Governador passou a palavra para a Presidente CaL Katia Martelo do LC
de Nova Friburgo Conselheiro Paulino. Que cumprimentou a mesa e fez agradecimento
emocionada da ajuda da Campanha da saúde realizada pelo casal Pessanha e Rosane. O
Mestre de Cerimônia anunciou a apresentação do IPDG Robertão em nome do LC de Campos
Planície. Justificou a ausência do Presidente nesta segunda plenária e começou a relatar as
atividades do seu clube. Ressaltou que o comprometimento Leonístico tem que melhorar e
temos que cultivar o amor. Convidou a todos para participar da feijoada no próximo
domingo. Prosseguindo, o tesoureiro o CL Alcides Zerbone agradeceu inicialmente ao Casal
Piton e Margarida que destacou as várias letras de música a sua palestra. Ressaltou a música
de Gonzaguinha e gostaria de agradecer ao Lions clube de Casimiro de Abreu pela recepção
com a música de Roberto Carlos, “Eu tenho tanto, pra lhe falar...” Prosseguindo o Mestre de
Cerimônia passou a mais um sorteio de prêmios doados pelos clubes do Distrito. Logo após, o
Governador convidou a Secretária CaL Angela Gripe para fazer a entrega do brinde do Distrito
em nome da CaL Soraya que se encontra viajando, ao casal PCC Piton e CaL Margarida. Foi
entregue um trabalho artesanal de fibra de banana feito em Casimiro de Abreu, onde foi
solicitado que quando alimentação lembra-se desse Distrito que tanto aprendeu durante os
momentos estiveram juntos conosco nesse CD.A Secretária do Distrito, CAL Angela Gripe,
justificou também o esquecimento de trazer o presente de Guarapari, e infelizmente
esqueceu em Porciúncula, me comprometo em levar no Conselho de Governadores. O Casal
Piton agradeceu a lembrança. O Mestre de Cerimônia, PDG Pessanha agradeceu por ter
funcionado como Mestre de Cerimônia Neste Conselho. O Governador agradeceu a ótima
atuação do Mestre de Cerimônia. O Governador agradeceu o casal entregando a lembrança
do Distrito. Muito obrigado pelo brilhante pronunciamento e ensinamento para o Distrito, CL
Piton disse que ai eu vim e aqui virei sempre que for necessário. Disse também que se
considera integrante do Distrito do Coração, LC-11. O Governador passou uma bela placa
como lembrança do Distrito LC-11. O Governador agradeceu o CL Pardal pela invocação a
Deus e lembrou que o próximo CD será em Porciúncula nós dias oito e nove de Fevereiro de
dois mil e quatorze. Foi realizado o ultimo sorteio de brindes, que saiu para o CL Laudir,
Assessor de Comunicação, e o prêmio foi doado pelo LC de Cachoeiro Rubem Braga.
Finalizando, o Governador convidou ao CL Acir do LC de Casimiro de Abreu para proferir a
oração pelo Brasil. Após, agradeceu a todos do LC de Casimiro de Abreu pela recepção e
desejou que Deus em sua infinita bondade a esse clube por essa amável recepção. Agradeceu
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também ao LC de Colatina Centro pela doação do tempo e das câmeras para transmissão ao
vivo do CD, agradeceu imensamente também a toda equipe de informática através do CL
Paulo Leal. Agradeceu também aos que acompanharam a transmissão pela internet.
Convidou a CaL Sonia, Presidente do Lc de Casimiro de Abreu para guarnecer as bandeiras e
declarou encerrada a Segunda Plenária do Segundo Conselho Distrital, realizado em Casimiro
de Abreu, nos dias 19 e 20 de Outubro de 2013. Nada mais havendo a tratar, eu Secretária do
Distrito lavrei a presente ATA que vai assinada por mim e pelo Governador.
Casimiro de Abreu, 20 de Outubro de 2013.
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