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ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO DISTRITO LC 11
Aos 07 (sete) dias do mês de novembro de 2015 (dois mil e quinze), às 9h15 (nove horas e
quinze minutos), no auditório da CDL ( Câmara de Dirigentes Lojistas), localizado na cidade
de Niterói-RJ, foi realizada a 2ª Reunião do Conselho Distrital do Distrito LC-11, do ano
leonístico 2015/2016. A mesa Diretora, para a primeira plenária, foi composta pelo PCC CL
Darly Anacleto Vasconcellos, que convidou o Governador do Distrito, CL Jovelino Venturim
Filho; a palestrante, PDG Selma Aragão; o Secretário-tesoureiro do Distrito, CL Helio José
Sussai, o IPDG Álvaro Moreira da Costa; o 1º vice-governador, CL José Rodrigues dos
Santos, o 2º vice-governador, CL Zoé Antônio Donatti, o PCC Ivan Lindemberg, o PDG
Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, o PCC Pedro Aurélio Gonçalves, do Distrito LC 1, o
PDG Luiz Carlos Peçanha da Encarnação, a PDG Zuraide Figueiredo Guedes, o PDG Luiz
Carlos Nunes, o PDG Vanderlan Peçanha, PDG Gustavo Sebastião Lessa Ráfare e o CL
João Gustavo Braga Xavier, presidente do Lions Clube Niterói São Francisco,
representando todos os presidentes de clubes, para fazerem parte da mesa. Solicitou aos
presidentes dos clubes presentes que adentrassem ao recinto, trazendo seus estandartes,
colocando-os em local indicado por ele. A seguir, declarando estar composta a mesa,
passou direção dos trabalhos ao DG Jovelino Venturim Filho, que invocando a Deus pela
grandeza da Pátria e a paz entre os povos, declarou aberta a 2ª Reunião do Conselho
Distrital AL 2015/2016 e convidou a CaL Sandra Maria Rocha Venturim para fazer a prece
de Invocação a Deus. Prosseguindo, convidou a CaL Sandra Maria Rocha Venturim para
guarnecer a Bandeira do Estado do Rio de Janeiro, a CaL Odalva Fonseca Vasconcellos
para guarnecer a Bandeira do Estado do Espírito Santo, a CaL Leila Giani de Azevedo para
guarnecer a Bandeira do Lions Internacional e a CaL Selma Aragão para guarnecer a
Bandeira do Brasil e a todos para entoarem a primeira estrofe e o estribilho do Hino à
Bandeira. Em seguida, desejou um bom dia a todos, declarando seu desejo de que, neste
dia em que estaremos juntos, tudo transcorra da melhor maneira possível, num ambiente de
paz, entendimento e companheirismo. Agradeceu a presença de seus colegas do Gabinete
Distrital, à CaL Selma Aragão, ao PCC Darly Anacleto Vasconcellos, ao PCC Pedro Aurélio,
aos seus assessores, aos coordenadores, aos CCLL e às CCaLL, aos filhotes, aos Leos se
estiverem presentes e aos convidados. . Em seguida, convidou o PCC CL Darly Anacleto
Vasconcellos para funcionar como Mestre de Cerimônia, tendo este agradecido a honrosa
indicação, prometendo desempenhar suas funções da melhor maneira possível. O Mestre
de Cerimônia, iniciando seus trabalhos, registrou a presença do PCC Josias Marques de
Azevedo, desculpando-se por não tê-lo convidado a compor a mesa, justificando-se por não
tê-lo visto na plateia. Solicitou que os presidentes de Divisão e de Região que se
encontravam presentes se colocassem de pé e à plateia para saudá-los com uma salva de
palmas. O mesmo fez com os presidentes de clubes, declarando serem eles o alicerce do
leonismo. Convidou o Secretário do Distrito LC11, CL Helio José Sussai para proceder à
leitura da ata da 1ª Reunião do Conselho Distrital, tendo o PDG CL Ivan Limdenberg
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sugerido que a mesma não seja lida, uma vez que já é de conhecimento de todos porque foi
publicada no site do Distrito, mas que seja apenas colocada em discussão e após em
votação. DG CL Jovelino Venturim Filho, aceitando a sugestão, colocando-a em discussão
e, após, em votação, sendo a mesma aprovada pelos presentes. Neste momento, a CaL
Gilda Antunes do LC Itaborai, sugeriu que as justificativas apresentadas pela ausência de
algum companheiro ou clube constem da ata, o que não aconteceu na ata em questão, pois
seu clube justificou a impossibilidade de comparecer na 1ª Reunião do Conselho Distrital e
tal justificativa não constou da referida ata. O Secretário informou que a justificativa
mencionada pela companheira não chegou a seu conhecimento, mas que será feito um
adendo para constá-la. Dando prosseguimento, O Mestre de Cerimônia informou ter
recebido justificativas do Presidente de Divisão C2, CL Zauri Camargo de Souza, do LC Vila
Velha Glória e do CL José Augusto Freire Mattos, presidente do LC Vitória. Em seguida,
convidou o CL David Alberto Loss para fazer a apresentação da ilustre palestrante, CL
Selma Aragão, do LC Copacabana, do Distrito LC 1, momento em que foi lido o seu
curriculum vitae e passando a palavra à palestrante, que iniciou convocando a todos para
se levantarem e se abraçarem carinhosamente ao som de uma música, sendo atendida por
todos com grande entusiasmo. Após, discorreu sobre o tema de sua palestra:
COMPANHEIRISMO, SERVIÇO. COMUNICAÇÃO NO LEONISMO, apresentando
inicialmente o sumário dela, que inicia com uma introdução e todo o planejamento
estratégico, esclarecendo que sempre usa os recursos técnicos e científicos em suas
palestras; que devemos sempre fazer um planejamento estratégico das ações a serem
desenvolvidas em nossos clubes, baseados nas instruções dos grandes nomes do
conhecimento científico, para que alcancemos o sucesso desejado, e que o material integral
do que vai ser exposto neste encontro será encaminhado para todos os Distritos para que
seja usado por qualquer companheiro que o quiser, pois entende que, a partir do momento
em que fala para uma plateia, o material que usa se torna público. Outro item é a Mulher no
contexto Leonístico, pois foi decidido em assembleia realizada no Peru, a meta de atingir o
Centenário de fundação do Lions com 500.000 (quinhentas mil mulheres no Leonismo
Mundial. Declarou que se vislumbra um novo horizonte no leonismo e é assim que vê a
gestão do CL Jovelino; que abordará 03 (três situações) que chama de MOA – Motivação,
Atitude e Respeito, pois não é possível falar de Leonismo sem que tenhamos uma
consciência do nosso eu, do nosso ser; que não precisamos ser doutores em filosofia, ser
tradutores dos maiores filósofos. O que precisamos é buscar a essência da vida, porque
somos uma coletividade de voluntários com várias personalidades, porque cada um é um,
cada um tem a sua idiossincrasia, o seu paradigma de vida, as suas escolhas, mas todos
nós, para pertencermos ao Leonismo, temos que sentir a motivação latente, pois, quando
ela esmorece, fica adormecida e não nos deixa fazer o passo de caminhar e ir às
atividades, que não devem sofrer as críticas que muitas vezes ouvimos sobre grupos que
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às vezes se formam em cada clube e sobre as escolhas de atividades que não agradam a
uns e a outros. Comentou também sobre companheiros que deixam de comparecer às
reuniões e indagou sobre o que cada um faz para saber o que está acontecendo e procurar
trazê-lo de volta, porque não é só comentar sobre o assunto, mas sim, ajudar para resolver
o problema; que os clubes devem planejar suas atividades, desenvolver projetos, buscar
parcerias, pois o clube que não trabalha, tende a acabar; que os membros devem trabalhar
com a valorização pessoal e a valorização do clube, observando e trabalhando as
debilidades, as oportunidades, o fortalecimento e as ameaças que temos no clube; que o
planejamento estratégico do clube deve conter a definição dos propósitos, as políticas, os
programas, os procedimentos e os fundamentos necessários para que se alcance as
estratégias, a matriz real que é a retenção, expansão e liderança. Falou ainda sobre o
Código de Ética do Leão, informando que ele é modelo para a elaboração de códigos de
ética de várias profissões, bem como que ele foi apresentado e muito elogiado na ONU; que
o Lions foi a primeira organização não governamental a ter assento naquela instituição,
sendo instituído o Dia do Lions na ONU. Após explanar sobre os demais itens de sua
brilhante palestra, fez uma homenagem aos ex-governadores do Distrito LC 11, lendo uma
mensagem na qual constava o slogan adotado por cada um durante sua gestão e, ao final
da leitura, solicitou que eles se colocassem de pé e aos presentes que os saudassem com
uma vibrante salva de palmas. Durante a palestra, a CaL Selma Aragão fez a distribuição
de alguns livros intitulados Cartas Mensais da SBV (Sociedade Brasileira de Vitimologia),
de autoria de Eduardo Mayer com apresentação de Selma Aragão e Ângelo Vargas.
Terminada a sua fala, a palestrante foi muito aplaudida e devolveu a palavra ao Mestre de
Cerimônia que convidou a CaL Odalva Fonseca Vasconcellos e a PDG Zuraide Figueiredo
Guedes para fazer o primeiro sorteio dos brindes oferecidos pelos clubes. Após, convidou o
Secretário e Tesoureiro, CL Helio José Sussai, para apresentar o Relatório Trimestral da
Secretaria, tendo ele informado que os CCLL do LC Cachoeiro de Itapemirim Rubem Braga
justificaram sua ausência, por estarem desenvolvendo uma campanha de alimentos nesta
data. Justificou também a ausência do PDG Wilson Tótola por problemas de saúde. Em
seguida, convidou a CaL Denice Anna Covre Sussai para fazer a leitura de uma mensagem
intitulada “A Bagagem”, passando, a seu término, a apresentar o Relatório da Secretaria,
iniciando com um pensamento de Helen Keller apresentado na Convenção Internacional de
1925: “ Eu sou a sua oportunidade. Estou batendo à sua porta. Quero ser adotada.... O que
lhes ofereço é repleto de oportunidades extraordinárias de serviço humanitário.” “ Apelo
para vocês, leões, vocês que podem ver, vocês que podem ouvir, vocês que são fortes,
corajosos e bondosos. Vocês se tornarão os PALADINOS dos CEGOS na cruzada contra a
escuridão?” Após, fez um comparativo do número de associados, ressaltando a perda de
associados de 2014 a setembro de 2015, totalizando na diminuição de 09 (nove)
associados, quando a meta é o aumento de pelo menos um associado por clube até o final
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do ano leonístico, informando que o relatório detalhado será publicado no site do Distrito
LC11. Relembrou as metas do CL Governador para o ano leonístico e chamou a atenção de
todos os presidentes de clube, presidentes de divisão e de região para que sejam
encaminhados os relatórios mensais do Concurso de atividades, pois eles são o principal
veículo de informação, tanto para o Distrito, quanto para o Lions Internacional das
atividades desenvolvidas por cada clube, por cada divisão e por cada região do Distrito
LC11, afirmando que apenas 17 (dezessete) clubes estão com seus relatórios em dia. Em
relação ao “Meu Clube é legal”, mostrou que 27 (vinte e sete) dos 49 (quarenta e nove)
clubes não estão em condições de receber as certidões negativas dos órgãos competentes.
Após, apresentou o Relatório da Tesouraria, fazendo um demonstrativo da situação
financeira do Distrito em 30 de setembro de 2015, esclarecendo que não foi possível a
publicação dos nomes dos clubes devedores, em razão de problemas com o Banco do
Brasil, em relação às senhas das contas ali existentes. Apresentou o demonstrativo de
receitas e despesas, cujo relatório minucioso será publicado no site do Distrito para melhor
visualização dos companheiros. Após finalizar sua apresentação, o CL Governador colocou
em discussão os relatórios apresentados e, não havendo manifestações, as colocou em
votação, sendo as mesmas aprovadas por todos. Ao retomar a palavra, o Mestre de
Cerimônia convidou o presidente do LC Niterói São Francisco, CL João Gustavo Braga
Xavier Pereira, que agradeceu aos CCLL do LC São Gonçalo, LC Niterói Fonseca e LC
Itaboraí pelo trabalho conjunto na realização da 2ª Reunião do Conselho Distrital,
informando que a Câmara Municipal de Vereadores de Niterói fez uma Moção de Aplauso
ao DG Jovelino Venturim Filho pela brilhante trajetória de vida profissional e Leonística,
entregando tal moção ao Governador. Convidou a todos para a inauguração do Marco do
Lions Clube Niterói São Francisco após o encerramento do Conselho Distrital. Em seguida,
o Governador agradeceu a homenagem que lhe foi feita pelos vereadores do município de
Niterói, declarando sentir-se muito lisonjeado ao receber a mesma. Desculpou-se por não
ser possível a apresentação das conclusões sobre a moção apresentada pelo IPDG Álvaro
Moreira da Costa por questões estatutárias. Este pediu a palavra e informou que o
Governador quer formar uma comissão que possa discutir sua moção e apresentar sua
conclusão sobre ela à luz dos estatutos do Distrito e do Lions Internacional. O PDG João
Carlos de Oliveira Lemos pediu a palavra e declarou ser favorável à sua aprovação. Após,
o Mestre de Cerimônia informou que seria feita uma pausa de 20 minutos para o Coffee
Break. Retornando, o Mestre de Cerimônia convidou o CL Secretário do Distrito LC11 para
apresentar as moções recebidas, tendo ele informado que foram recebidas duas moções
hoje e que, por razões estatutárias, serão repassadas para as comissões respectivas.
Esclarecendo sobre o conteúdo das moções recebidas, informou que uma foi apresentada
pelo LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e a Freira, indicando o PDG CL Melvin Jones,
Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, para concorrer ao cargo de 2º vice-presidente do
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Conselho de Governadores do Múltiplo LC AL 2018/2019, constando na indicação a ata do
clube, lista de frequência e o curriculum vitae do candidato. A outra moção foi apresentada
pelo LC Itaperuna apresentando o CL Edson Francis da Silva Souza para concorrer ao
cargo de 2º vice-governador do Distrito LC 11, apresentando todos os documentos exigidos
para tanto. O secretário informou que essas moções serão encaminhadas para o presidente
da Comissão competente, o PDG Josias Marques de Azevedo e que serão analisadas pela
referida comissão e votadas na próxima reunião. O Mestre de Cerimônia convidou a CaL
Ângela Maria Grippe para falar sobre o Concurso do Cartaz sobre a Paz, tendo ela
declarado que está feliz por ser a responsável para difundir a paz e solicitou aos
companheiros que olhem para aquele que estiver a seu lado e compartilhem a paz.
Relembrou o lema deste ano: “Compartlhe a Paz” e que, no material distribuído, existe uma
frase muito significativa que diz “trazendo a paz ao mundo através de cada criança”; que é
muito gratificante levar a mensagem da paz em cada escola, pois é de criança que se
aprende os valores significativos para a vida. Agradeceu aos clubes participantes,
informando já ter recebido 08 (oito) cartazes para julgamento, o qual será feito no dia 19 de
novembro no LC Itaperuna. Solicitou que os clubes façam a premiação dos vencedores,
convidando as famílias, o diretor da escola para participarem da homenagem que o clube
lhe fará. Aproveitou a oportunidade e convidou a todos para comparecerem e prestigiarem a
escolha do cartaz vencedor do Distrito LC11. Terminando sua apresentação, devolveu a
palavra ao Mestre de Cerimônia que convidou a CL Arminda Crystello, do LC Copacabana,
Distrito LC1 para fazer a entrega ao Governador de um brinde oferecido pela PDG Selma
Aragão, bem como ao PDG Ivan Lindemberg, do LC Niterói Fonseca, representando todos
os companheiros. Dando continuidade, o Governador apresentou a relação dos
companheiros para comporem a comissão para atualização do estatuto, acrescentando as
mudanças que se fizerem necessárias, sendo nomeados: o PDG Luiz Carlos Nunes –
presidente; PDG Josias Marques de Azevedo, PDG Danilo Edson Duarte, CL David Alberto
Loss e CaL Terezinha Domingas Perovano. Indagou ao CL Edson Francis da Silva Souza
sobre a possibilidade da realização da 3ª Reunião do Conselho Distrital no LC Itaperuna,
tendo ele acatado a sugestão, ficando definido o dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2016
para sua realização. Informou ainda sobre o encontro de governadores do Distrito Múltiplo a
ser realizado em Vitória, no mês de fevereiro, frisando que o Distrito LC 11 está distanciado
dos eventos do Distrito Múltiplo e que é preciso participar, porque, com muito esforço
conseguiu-se trazê-lo para Vitória, ficando a cargo dos companheiros do Distrito a sua
organização, já estando definido o hotel, sendo que a presidente já confirmou a sua
realização. Enfatizou que, com a possibilidade do Distrito LC11 apresentar um candidato a
vice-presidente, haveremos de ter uma participação maciça naquele evento. Conclamou a
todos para prestigiar a caminhada de nosso companheiro como futuro candidato a 2º vicepresidente, se seu nome for aprovado. Desculpou-se pelas falhas, por qualquer deslize ou
inconveniência que, porventura, possam ocorrer durante esta reunião, declarando que ele e
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sua companheira estão viajando em visita aos clubes e fora de casa há muitos dias é, às
vezes, as coisas não transcorrem conforme o desejado. Agradeceu a todos que
compareceram neste primeiro momento, nesta plenária, declarando que o que se busca é o
companheirismo, o serviço e a comunicação, e que devemos enxotar de vez de nosso
Distrito a vaidade e a prepotência. Retomando a palavra, o Mestre de Cerimônia esclareceu
que algumas mudanças na nomenclatura de cargos na Diretoria do Distrito, tais como
Coordenador de Região e de Divisão, cobradas por alguns companheiros ainda não
constam, nem dos Estatutos do Lions Internacional e nem nos Estatutos do Distrito LC11 e
que só começarão a ser usados quando ocorrer a alteração em seu conteúdo e este for
publicado. Pedindo a palavra, o PDG Josias Marques de Azevedo esclareceu que a 3ª RCD
não deveria ser realizada em fevereiro, porque naquele mês será realizado, em Vitória, o 2º
Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LC, nos dias 18 a 20 de fevereiro, e o
Governador do Distrito LC 11 será o anfitrião e o coordenador do evento, havendo a
necessidade de sua atuação permanente para o sucesso do evento, com uma adequada e
calorosa recepção aos companheiros que comparecerem, porque se farão presentes as
maiores autoridades do leonismo do Distrito LC. Em seguida, o Mestre de Cerimônia,
dirigindo-se ao Governador, declarou estar encerrando suas funções, neste momento, e
agradeceu a sua participação, devolvendo o colar, momento em que aquele agradeceu seu
trabalho e declarou que enviará uma correspondência ao Presidente do Comitê de Honra
solicitando que seja marcada uma reunião com referido comitê na próxima RCD, pois há
assuntos relevantes a serem discutidos. Encerrou a primeira parte da reunião, para o
almoço, convocando a todos que retornem às 14h (quatorze horas). Iniciando a 2ª Plenária,
foi realizado mais um sorteio de brinde e, após, o Mestre de Cerimônia, depois de receber o
colar, convidou a PDG Zuraide Figueiredo Guedes para proferir a palestra “Falando sobre
Lions Quest no Distrito LC11”, tendo ela discorrido sobre o Programa Lions Quest,
esclarecendo sobre a sua implantação em Porciúncula, com a efetiva participação da
Prefeitura e do Lions Clube de Porciúncula e em Cachoeiro de Itapemirim, com o apoio
integral dos três clubes de Lions daquele município, comentando sobre as dificuldades
encontradas para que o mesmo fosse implantado, bem como para o seu desenvolvimento e
sua continuidade. Informou que muitos professores que foram treinados não conseguiram
desenvolver o programa, houve prefeitos que não repassaram a verba convencionada em
tempo, só o fazendo um bom tempo depois; que em Linhares e em São Francisco de
Itabapoana só será implantado no próximo ano. Declarou que há muitos desafios e que é
necessário trabalhar para vencê-los. Esclareceu que o programa começou em 2006, em
Goiás, e que só há um capacitador para o Brasil todo, professor Maquil, que é de Goiás,
cujas despesas para o treinamento dado por ele ficam em torno de R$12.000,00 (doze mil
reais), incluindo-se transporte, alimentação, hospedagem, entre outros. Informou ainda que
há muitas novidades sobre o programa, que são: mudança da dinâmica, pois a partir deste
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ano, o projeto foi encaminhado ao Lions Internacional pelo DMLC, cujo título é Expansão do
Programa Lions Quest; que o montante da verba a ser destinada à sua implantação e
manutenção é de $100.000 (cem mil dólares) e que o dinheiro será encaminhado ao DMLC;
que também houve mudanças no programa, destinando-se ele a 3 (três) grupos etários: a)
Habilidades para adolescentes (11 a 14 anos); b) Habilidades para o Crescimento (0 a 10
anos); que serão treinados 4 (quatro) capacitadores no DMLC. Em relação ao material
didático, os livros já estão em uso há 10 (dez) anos, portanto, estão desatualizados, sendo
que os livros “Habilidades para Adolescentes” terão nova tradução e os livros “Habilidades
para o Crescimento” serão traduzidos, pois ainda não foi implantada esta modalidade nas
escolas. Informou ainda que o Kit e os livros do programa estão bem mais baratos, havendo
a possibilidade de que sua impressão seja feita pelos clubes onde o programa está
implantado ou pelo DMLC. Solicitou ao tesoureiro do Distrito que libere o dinheiro que resta
na Conta Lions Quest, para ser destinado ao programa em Cachoeiro de Itapemirim, pois
precisa apresentar a prestação de contas geral, uma vez que, a partir de 2016, a parte
financeira será feita pelo DMLC, uma vez que ele é quem receberá o dinheiro. Conclamou
aos clubes que prestem o maior apoio possível para o desenvolvimento e sucesso do
programa, buscando parcerias com as prefeituras, secretarias estaduais de educação, com
outros órgãos e entidades e com a comunidade. Informou que o Programa Lions Quest no
Distrito LC 11 atende a 359 (trezentos e cinquenta e nove) alunos e que tem por meta a sua
expansão em 2016; que já conseguiu muitas vitórias, mas que é preciso investir na
inovação e expansão do mesmo; que o programa será desenvolvido no período de 2 (dois)
anos e que visa envolver alunos, escolas, professores, pais e comunidade para que os
jovens tenham uma vida saudável, com prevenção ao uso das drogas, melhores resultados
nas escolas, melhor relacionamento com a família. Frisou que o resultado do programa na
vida dos alunos, observado nas escolas onde ele está implantado, é muito gratificante, o
que foi constatado pelo nosso governador, DG Jovelino Venturim Filho, por ocasião de sua
visita a uma das escolas de Cachoeiro de Itapemirim, cujo depoimento o deixou
extremamente emocionado; que tal fato aconteceu na Escola Julieta, que está localizada
numa área de grande risco, assemelhando-se às favelas do Rio de Janeiro. Foi informado,
ainda, que será feita uma tradução mais moderna do material e que isso é muito
dispendioso, mas que tanto o novo material, quanto a capacitação dos professores serão
realizados até o mês de fevereiro de 2016; que ainda está recebendo orientações sobre o
programa e que, quando as receber, as repassará para os clubes. O Governador informou
que consta um cronograma de treinamento no projeto apresentado ao LCFI, mas que pode
ser alterado, dependendo das pessoas que serão treinadas para capacitação. A PDG
Selma Aragão declarou que Lions Quest é um programa importantíssimo e que o LCFI
pagou um preço muito alto para que fosse realizado um estudo para criar clubes de
interesse especial, que tanto pode ser voltado para a Internet, como paraolimpíadas, sendo
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incluído o Lions Quest nesta categoria por ter reconhecido a suma importância do
programa. Sendo assim, pode ser criado um Lions Clube Lions Quest, com 20 ou mais
pessoas, cujo objetivo é desenvolver o programa, o que, até o momento, não foi feito por
nenhum clube; que já existem 05 (cinco) Lions Clubes Cibernéticos no Distrito LC1.
Comentou também, que quando foi governadora de seu Distrito, recebeu uma premiação
dentre as 700 (setecentas) governadoras, mas que seu maior orgulho será saber que o
governador atual, o passado ou o futuro ganharam uma premiação pelo seu desempenho,
pois o sentimento de leonismo é espírito, é corpo, é sentir no sangue a força do leonismo e
que já visitou vários distritos e acompanhou vários projetos desenvolvidos por eles, mas
que, até agora, a melhor explanação, a melhor apresentação do Programa Lions Quest foi a
Distrito LC11 e parabenizou efusivamente a PDG Zuraide Figueiredo Guedes pelo trabalho
desenvolvido. Encerrando, a CL Zuraide declarou que pode afirmar que o programa tem
apresentado excelentes resultados, atingindo amplamente seus objetivos, devolvendo a
palavra ao Mestre de Cerimônia que parabenizou a PDG Zuraide e a CL Ângela Maria Gripe
pelo trabalho realizado em suas andanças por todo o Distrito LC11 para divulgar o
Programa Lions Quest, não medindo esforços para divulgá-lo e implantá-lo. Dando
prosseguimento, o Mestre de Cerimônia informou que, conforme consta da pauta desta
reunião, este é o momento da apresentação do Relatório sobre o subsídio Rio Bananal,
mas como os CCLL do LC Linhares não compareceram e o CL Zoé Antônio Donati também
é membro da comissão, passou-lhe a palavra para que o apresentasse. Este comentou que
não está com o relatório para apresentar, pois não estava previsto que ele o faria, mas que
apresentará um panorama rápido e geral sobre o projeto. Explicou que, por ocasião das
enchentes de 2013, vários municípios foram alagados e Rio Bananal foi um deles. Então
para ajudar as famílias que ficaram desabrigadas, foi encaminhado um projeto para buscar
recursos financeiros junto LCIF, na gestão do PDG Deocleciano F. de Andrade Filho, então
governador do Distrito LC11, sendo referido projeto aprovado e destinada uma verba de
$100.000 (cem mil dólares) que, na época foi convertido em reais, totalizando R$294.000,00
(duzentos e noventa e quatro mil reais). Na gestão do PDG Álvaro Moreira Costa, o projeto
foi iniciado com a parceria da Prefeitura Municipal de Rio Bananal e o início das obras de
construção da Vila Lions, composta de 29 casas populares, das quais 09 (nove) estão
sendo construídas com os recursos recebidos do LCIF e as demais da Prefeitura de Rio
Bananal; que já foram realizadas 3 (três) medições de avaliação da obra, com o repasse
das parcelas referentes ao trabalho já realizado e as casas já estão em fase de
acabamento; que espera-se que, em novembro ou dezembro, as mesmas estejam prontas
e, com certeza serão entregues à população. Desculpou-se por não ter apresentado
nenhum vídeo do projeto pelas razões já expostas no início de sua apresentação. O
Governador comentou ter visitado o local, já tendo feito os levantamentos, os
questionamentos que foram respondidos pelos membros da comissão, pois precisa
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apresentar a prestação de contas com a maior lisura, para que não haja nenhuma dúvida
sobre a aplicação da verba recebida por quem quer que seja e que pretende fazer uma
grande festa na inauguração da Vila Lions em Rio Bananal, declarando que é uma forma de
repor às pessoas o que perderam quando daquele desastre naquele município; que vai
comunicar a todos através do site do Distrito a data da inauguração, pois quer a presença
do PDG Deocleciano e do PDG Álvaro, já tendo convidado a Presidente do DMLC,CC Vilma
Raid Fernandes que se prontificou em comparecer. O Mestre de Cerimônia agradeceu ao
CL Zoé Antônio Donati e ao Governador pelas informações prestadas e acrescentou que o
Distrito LC11 tem sido contemplado com subsídios da LCIF, para desenvolvimento de
outros projetos, quer sejam para a APAE de Guarapari e Lions Quest; que o Distrito LC11
recebeu, aproximadamente, R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) do LCIF; que
precisamos fazer novos companheiros Melvin Jones, pois o LCIF tem muitos recursos para
ajudar aos clubes na realização de suas campanhas, mas é preciso encaminhar projetos
bem elaborados e bem fundamentados para que sejam aprovados. Em seguida, passou a
chamar os Presidentes de Região e de Divisão para fazer uso da palavra e apresentar seus
relatórios, tendo convocado os da Região A e Divisão A1 e A2, não estando nenhum dos
representantes presentes. Convocou então a Região B, apresentando-se a presidente da
Divisão B1, CL Terezinha Domingas Perovano, que esclareceu que a sua Divisão compõese dos LC Serra, que se encontra presente; LC Vitória, que não pode comparecer, o LC
Aracruz, que justificou a ausência informando que está em campanha e LC Santa Tereza
que não compareceu e nem justificou; que já realizou dois comitês, o primeiro em Santa
Tereza e o segundo em seu clube, estando em vias da realização do terceiro; que os clubes
de sua Divisão mantém campanhas permanentes, sendo que seu clube tem o Asilo dos
velhos, que atende a 60 pessoas com idade entre 70 e 90 e poucos anos e o Cristo Rei,
que atende a crianças com idade entre 4 a 14 anos. O LC de Aracruz realizou uma
campanha para ajudar o Hospital São Camilo, obtendo uma arrecadação muito boa e, nesta
data, está realizando a Campanha da Pechincha de material eletrônico, cuja arrecadação
será voltada para a Campanha da Visão. Também o LC Santa Tereza realiza campanhas
de ajuda permanente para o hospital da cidade, ajudando-o a ampliá-lo; faz Campanha da
Visão, atendendo a 400 crianças em escolas, ajudando a comprar óculos, alimentação para
quem precisa. Declarou estar muito feliz, porque os clubes de sua Divisão tem as suas
metas e elas são alcançadas, estando eles em dia com as certidões negativas, atingindo o
objetivo do Distrito no “Meu clube é legal”. Agradeceu e pediu desculpas, explicando que é
muito tímida para falar. O Mestre de Cerimônia convidou os representantes da Região C e
Divisão C1 e C2 e a CL Selma dos Santos Moreira, presidente da Divisão C2, declarou que
são 4 (quatro) os clubes de sua Divisão LC: Campos São Tomé, LC Campos, LC Campos
Planície e LC CamposTamandaré e que estão desenvolvendo bem as campanhas, tais
como: trânsito, saúde, distribuição de sopa, gincana para arrecadação de produtos de
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higiene e alimentação que foram doadas ao asilo, campanha permanente de meio ambiente
em parceria com a Odebrecht Ambiental através do Projeto Capivara, com o plantio de
árvores, com mata ciliar nas margens do Rio Paraíba, inauguração de Praça e que os
quatro clubes, sempre que possível, fazem campanhas em conjunto. Em seguida, a CaL
Adélia de Souza Fernandes, presidente da Divisão C1, esclareceu que sua divisão é
formada por 4 (quatro) clubes, que são Cachoeiro, Frade e a Freira, Rubem Braga e
Guaçuí; que já fez a visita oficial aos clubes, como também o Primeiro Comitê Consultivo e
já está agendado o segundo comitê para 28 de novembro. Informou que têm estimulado a
realização das campanhas oficiais do Lions Internacional, tais como Campanha da Visão,
de Combate à diabetes; que há um banco de cadeiras de rodas com aproximadamente 700
(setecentas) cadeiras e que são feitas campanhas de distribuição de cadeiras de rodas,
camas de hospital; que foi realizado um seminário sobre o trabalho infantil em parceria com
o Ministério Público Federal do Trabalho; que o LC Frade e a Freira mantem uma creche
em parceria com a Prefeitura e com o Governo Federal; que tem parceria com a Odebrecht
Ambiental , com a empresa de Água e Esgoto de Cachoeiro; que os clubes trabalham muito
em parceria com a prefeitura, que tem dado grande apoio aos clubes de Cachoeiro; que o
Lions Frade e a Freira tem uma creche com 300 (trezentas) crianças de 0 a 5 anos, sendo
membro da Comissão de Administração da mesma, declarando que busca todos os
recursos disponíveis para referida creche e o clube sempre supre as dificuldades
financeiras que ocorrem, através da realização de campanhas; que os clubes pretendem
fazer um seminário sobre a mulher no mês de março, com várias palestras, para integrar as
comemorações do Centenário de Criação do Lions Internacional e convida, desde já, os
clubes que quiserem participar; que criou uma Comissão de Mulheres em seu clube; que
será realizado um seminário para treinamento dos secretários dos clubes com orientações
sobre o Concurso de Eficiência do Distrito, para que eles participem do mencionado
concurso, concluindo que deu prioridade para as campanhas de cidadania. Declarando que
está à disposição para ajudar e servir, encerrou a sua participação. O Mestre de Cerimônia
convidou, a seguir, o Presidente da Região D CL Mario Jairo Pereira e das Divisões D1 e
D2. O Presidente de Região justificou a ausência do Presidente da Divisão D2, CL André
Luiz Perissé da Silva. informando que está com problema de saúde, pois sofreu uma
cirurgia. Informou que foi realizado, em conjunto com as Divisões D1 e D2, o Seminário da
Região e Comitê Assessor das Divisões, com palestras de formação leonística, com muito
proveito para todos. Passou a palavra ao Presidente da Divisão D1, CL Riandro Petrucci
Pireda, que informou que os três clubes de sua Divisão estão desenvolvendo campanhas
que alcançam desde a infância até a velhice, com doação de fraldas, visitas a asilos, o
Projeto Lions Quest no LC Porciúncula, que também dá assistência a uma creche. O LC de
Pádua ajuda com fraldas e cadeiras de rodas, mas que o LC Miracema está com
dificuldades financeiras e precisa que se estenda a mão para ajudá-lo, mas os outros clubes
estão com todas as quotas em dia. O Presidente da Região D informou que os clubes da
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Divisão D2 estão em atividade, havendo clube desta divisão que está com pendência
financeira e outros que precisam aumentar o número de associados, precisando melhorar,
mas já estão com novos nomes aprovados; que o Seminário de sua região foi feito em
conjunto com o Comitê Assessor das Divisões D1 e D2, em Cardoso Moreira, com a
presença do PDG Deocleciano Andrade Filho e da PDG Zuraide Figueiredo Guedes que
orientaram sobre GMT e GLT, que é a questão de liderança e expansão dos clubes. Foi
orientado também sobre o protocolo e como conduzir as reuniões. Contou-se com a
presença de todos os clubes da região, registrando-se a presença de 42 (quarenta e dois)
companheiros; que a reunião foi de muito proveito para a divulgação do leonismo. Dando
prosseguimento, o CL Mestre de Cerimônia convidou o Presidente da Região E, CL
Erenilson Jardim Marinho.e Divisão E1, CaL Vera Regina Coe Pisco e E2, CL Claudio
Celso Marinho de Mendonça tendo o Presidente da Região E convidado a Presidente da
Região F, CaL Eliana Prates, esclarecendo que as duas regiões fizeram o seminário
entrelaçados, com palestras sobre GMT e GLT, proferida pela PDG Zuraide Figueiredo
Guedes e que as Presidente da Divisão E1, CaL Vera e o Presidente da Divisão E2, CL
Celso fizeram seus Comitês. Em seguida, passou a palavra à presidente da Divisão E1 que
declarou ter feito seu 1º Comitê Assessor com a presença dos 5 (cinco) clubes de sua
Divisão, tendo como palestrantes a PDG Zuraide Figueiredo Guedes e a CaL Ângela Maria
Grippe, que discorreram sobre liderança e foi muito proveitosa; que pretende fazer o 2º
Comitê no início de dezembro; que está trabalhando para que os clubes aumentem o
número de associados, o que de fato tem acontecido; que alguns clubes estão
apresentando problemas, mas eles estão sendo resolvidos; que todos os clubes tem
campanhas permanentes; que ficou feliz com a união dos clubes de sua Divisão na
organização da visita oficial do Governador e agradeceu a confiança depositada nela por
ele ao escolhê-la para o cargo, agradecendo também a ajuda dos companheiros de seu
clube no desenvolvimento de seu trabalho. O Presidente da Divisão E2, CL Claudio Celso
Marinho de Mendonça informou que sua divisão é composta por 5 (cinco) clubes, já tendo
visitado todos eles e que todos realizam campanhas de sucesso; que está trabalhando no
sentido de que os cinco clubes de sua Divisão realizem uma campanha conjunta, o que
será muito bom para que o Lions seja visto, porque o movimento precisa disto; que já fez o
1º Comitê Assessor com o comparecimento dos clubes de sua Divisão. Declarou também
que tem um projeto para apoiar um grupo da comunidade, sendo apoiada por seu clube que
cedeu a sede do clube para a realização de seu trabalho. O Presidente da Região E
declarou estar feliz com a escolha, pelo Governador, dos presidentes de Divisão, pois estão
fazendo um ótimo trabalho, porque é necessário maior estímulo aos companheiros para que
abracem com mais entusiasmo os ideais do Leonismo. Comentou que ele e a CaL Eliana
Prates conversaram e resolveram trazer a 2ª RCD para Niterói, num trabalho entrelaçado
de suas regiões, com o objetivo de despertar e renovar o entusiasmo pela prática do
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Leonismo nos CCLL que as compõem, porque os Lions Clubes do Rio de Janeiro precisam
descobrir novas lideranças, fazendo-as desabrochar, porque elas existem. Informou que
também fizeram o Seminário e os Comitês assessores entrelaçados para unir mais os
clubes e os companheiros. Fez um apelo aos governadores no sentido de que providenciem
para resolver o problema Melvin Jones do LC Casimiro de Abreu, pois, desde 2014, foi feita
uma doação para premiar um CL fundador do clube, mas ainda não chegou, mesmo tendo
encaminhado toda a documentação exigida para os setores competentes, pugnando pelo
recebimento da comenda na 3ª Reunião do Conselho Distrital. O PDG Álvaro Moreira da
Costa esclareceu que foi feito um depósito pelo LC Casimiro de Abreu, mas esse se perdeu,
já tendo mandado um e mail para o LCI, sendo informado de que foi identificado tal
pagamento, mas o nome que consta do recibo não é o mesmo do doador. O PDG Darly
Anacleto Vasconcellos comentou que o LC Vitória fez doação para 03 (três) Melvin Jones
desde 2012, e também teve problema para receber os títulos. Em seguida, passou a
palavra para a CaL Eliana Prates, presidente da Região F, que saudou o Governador,
declarando estar saudando a todos e que saudando as mulheres que compõem a mesa,
estará saudando a todas as mulheres. Declarou que tem procurado fazer jus à confiança
depositada nela pelo Governador e que sua primeira ação foi procurar o Presidente da
Região E, CL Pardal para que juntos fizessem trabalhos com as duas regiões entrelaçadas,
porque entende que assim podem realizar mais, conhecendo e acolhendo as ideias de
todos os clubes e pondo em prática aquelas com as quais cada clube tem mais afinidade;
que está muito feliz com a escolha dos presidentes de Divisão, porque entende que foi uma
escolha técnica e de competência para sua Região e que a realização da 2ª RCD trouxe
grande satisfação pelo sucesso alcançado; que a ajuda mútua possibilita a realização de
grandes campanhas e de grandes trabalhos para as duas Regiões; que foi feito um
Seminário belíssimo com uma palestra muito boa feita pela PDG Zuraide Figueiredo
Guedes e CaL Ângela Maria Gripe. Declarou que a realização da 2ª RCD em conjunto com
as duas regiões teve uma repercussão muito boa e que é preciso trazer a Governadoria
para perto de nós, porque assim damos um incentivo aos nossos companheiros, porque
precisamos crescer; que mostrando a presença do Governador e de outras autoridades
leonísticas à população, teremos oportunidade de arregimentar novos associados para
nossos clubes. Para melhor expor os trabalhos de sua região, passou a palavra à
Presidente da Divisão F1, CL Hélvio Antonio N. Donin que informou que sua Divisão não
está bem; que alguns clubes tem menos de 20 (vinte) associados e que foram feitas várias
tentativas para melhorar sua atuação, fazendo diagnósticos sobre os problemas detectados
para achar uma solução, mas há muitas dificuldades. Dentre elas. que não conseguem a
presença de muitos companheiros em suas reuniões tanto ordinárias, quanto em jantares
festivos. Declarou que a credibilidade do Lions faz com que suas ações sejam
reconhecidas, sendo que o poder público e outras entidades tem incentivado os leões em
suas ações; que conseguiu R$600.000,00 (seiscentos mil reais) de verbas de deputados, de
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vereadores, mas o dinheiro só vem para os governos o que impossibilita os clubes de Lions
de fazer a sua aplicação em suas campanhas, mas que está negociando com a Secretaria
de Educação, para que, pelo menos metade daquele valor, seja repassado para o Lions.
Comentou também que já não são oferecidos os troféus de delegação mais numerosa e
mais distante, para as delegações que visitam os clubes em suas festivas, como se fazia
em outros tempos. Solicitou que os companheiros de outros clubes esqueçam a vaidade e
procurem participar e auxiliar os clubes mais próximos, porque entende que só com apoio
recebido é que os problemas serão resolvidos e cumpridas as metas do Governador.
Informou que seu clube conseguiu uma grande doação de galetos, mas, como é um clube
com poucos associados, não consegue vender muitos convites e, por isso, solicitou a ajuda
dos clubes vizinhos para tanto. Em suas declarações, o Presidente da Divisão F2, CL
Thiago Siqueira Ramos. falou que é a falta de amor e de comprometimento que está
atrapalhando o leonismo, que ninguém está se importando mais com o outro, com quem
realmente precisa; que isto está sendo observado nos clubes de Lions, o que tem
contribuído para o esvaziamento do movimento; que tal fato está sendo observado em
todos os setores e que os clubes precisam de pessoas jovens, sendo necessário buscar
soluções para isso e trazer mais jovens para suas fileiras. Informou já ter feito o 1º Comitê
Assessor em agosto; que tem campanhas permanentes como um projeto de judô, um de
recolhimento e descarte de pilhas, um de óculos em Cordeiro, que está sendo reativada a
Creche Berçário São José em Conselheiro Paulino e buscando a integração de jovens ao
clube. Foi realizada uma festiva conjunta dos quatro clubes da Divisão, buscando a
reintegração dos clubes, o que não acontecia há muitos anos. Encerrou agradecendo a
atenção de todos e desculpou-se se, por acaso, ofendeu alguém. O Mestre de Cerimônia
anunciou a presença do Secretário Municipal de Niterói e Presidente da CDL, Dr. Fabiano
Gonçalves, convidando-o para fazer parte da mesa. Retomando a palavra, a Presidente da
Região F, informou que o LC São Gonçalo empossará 8 (oito) novos associados, entre os
quais, a primeira deficiente visual do clube, declarando acreditar ser a primeira a ser
empossada no Distrito; que o LC Niterói São Francisco empossou quatro novos CCLL e
espera empossar mais quatro, todos eles abaixo de 50 (cinquenta) anos; que o presidente
de seu clube convida a todos para a inauguração do Marco Lions do LC Niterói São
Francisco, na Praia de São Francisco, após o encerramento da Reunião do Conselho
Distrital. O Mestre de Cerimônia, dirigindo-se ao CL Governador, informou que este é o
momento da fala dos presidentes dos clubes e solicitou que sejam breves em suas
apresentações, lamentando que isso seja necessário pelo adiantado da hora, uma vez que
esse é o único momento que tem para falar sobre seu trabalho. Declarou que iniciará com o
presidente do LC Armação de Búzios, CL Joel Figueiredo, pois ele tem um compromisso e
precisará se ausentar da reunião. Este iniciou sua fala, declarando que se aterá ao trinômio:
companheiro, serviço e comunicação. Em primeiro plano, fez um pleito individual de
reconhecimento ao IPDG Álvaro Moreira da Costa, dizendo que ainda não ouviu falar sobre

Sede Administrativa: Rua Santana do lapó, 31/205 - Ed. Livorno - CEP: 29215-020 – Muquiçaba - Guarapari - ES
TeleFax: ( 27) 3 262 -84 72 - lions lc1 1@ lionsl c 11.org .br - www .lionslc 11.o rg.br

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES

DISTRITO LC-11 AL 2015-2016
(CNPJ: 27.784.685/0001-60)

DG JOVELINO VENTURIM FILHO
CaL SANDRA

“COMPANHEIRISMO, SERVIÇO E COMUNICAÇÃO”
Governador
DG Jovelino Venturim Filho
Rua Salvador Cardoso, s/n
Nova Venécia - ES
CEP 29830-000
(27) 3752-1398 / 99978-1207
governador@lionslc11.org.br
jvfmed@hotmail.com
1º Vice-Governador
1VDG José Rodrigues dos Santos
Rua Joaquim Barreto Santos, 39
São Pedro da Aldeia - RJ
CEP 28940-000
(22) 2647-4375 / 99939-3433
rodriguesspa@bol.com.br
2º Vice-Governador
2VDG Zoé Antônio Donati
Rua General Aristides, 429
Aracruz - ES
CEP 29190-050
(27) 3256-1634 / 99874-8121
zad@terra.com.br
Secretário/Tesoureiro
CL Hélio José Sussai
Av. Setembrino Pelissari, 640
Pinheiros / ES
CEP 29980-000
(27) 3765-1226 / 99988-6015
secretario@lionslc11.org.br
hjsussai@hotmail.com
Secretária Adjunta
CaL Denice Anna Covre Sussai
Av. Setembrino Pelissari, 640
Pinheiros / ES
CEP 29980-000
(27) 3765-1226 / 99988-6094
denicecovre@hotmail.com
Tesoureira Adjunta
CaL Andréia dos Santos Queiroz
Rua Louzival Carvalho, 71
Pinheiros / ES
CEP 29980-000
(27) 3765-2147 / 3765-1187

o trabalho por ele realizado durante sua gestão, desejando que o atual Governador Jovelino
Venturim Filho possa fazer igual ou melhor do que o que foi feito na gestão anterior; que
não se trata de crítica, mas de observação do que aconteceu nesta reunião; que considera
uma ata o retrato do verdadeiro acontecimento durante uma reunião; que, se não fossem as
atas desenvolvidas em nosso país, hoje nós não saberíamos da verdade do que houve
desde a época do Império. A ata pode até ser muito longa, mas tem que retratar a verdade
dos acontecimentos. Pediu desculpas ao CL Secretário do Distrito, dizendo que já foi
esclarecida a possível falha apontada por uma Companheira na ata anterior. Comentou
também sobre outros dois acontecimentos, quer sejam: a palestra da CaL Selma Aragão e
a apresentação do CL Hélio José Sussai, secretário e tesoureiro do Distrito, dizendo que
receberam palmas, mas não tão calorosas quanto deveriam ser, principalmente porque ele
até relembrou de seu passado; que, durante 5 (cinco) anos foi solicitado para ser presidente
de seu clube, e que em o sendo elaborou um Plano de Ação onde consta: Campanhas de
Educação e Cultura, Sociais, de Combate às Drogas; voltados para os jovens, com
distribuição de mais de 7000 (sete mil) livros; na parte de comunicação, foi criado um
programa de televisão intitulado Lions, com acesso por pessoas de vários países, mas
nenhum acesso do Rio de Janeiro. Na parte Cultural, existe o Projeto Balé, com 30 alunos e
Artes Marciais com mais de 50 alunos, já tendo conquistado vários troféus nas duas
modalidades. Declarou que cada clube, cada localidade tem as suas realidades e que as
campanhas devem ser desenvolvidas de acordo com cada uma e devolveu a palavra,
despedindo-se de todos. Nesse momento, o Mestre de Cerimônia, dirigindo-se ao CL do LC
Bonjardim, declarou estar ele coberto de razão quando se preocupa com o envelhecimento
dos clubes, pois é preciso rejuvenescê-los. Apresentou então a sugestão que recebeu de
um companheiro, num seminário em Aracruz, que demonstrava o seguinte: se cada CL com
75 anos trouxer cinco CL de 65 anos, já rejuvenesceu seu clube em 10 anos; se cada um
de 65 anos, trouxer cinco com 55 anos, já rejuvenesceu em mais 10 anos e assim por
diante. Comentou ainda que o CL Joel tem razão, quando reclama que o programa de
televisão do LC Armação de Búzios não é acessado pelos companheiros de seu Distrito,
sendo que a mesma reclamação vem do CL Laudir Poltronieri Rosa, que publica Pérolas,
com as notícias dos clubes, e tem mais de 1000 (mil) e-mails registrados, porém não recebe
nenhum comunicado dos clubes de seu Distrito. Comentou ainda que esses companheiros,
bem como o CL Paulo Leal, da Assessoria de Informática, trabalham até a madrugada para
desempenhar as funções para as quais foram designados, mas não recebem o merecido
agradecimento, solicitando uma salva de palmas para eles. Em seguida, convidou o CL
Helio José Sussai para fazer uso da palavra, tendo ele informado o nome dos companheiros
para compor a Comissão Especial de Reforma do Estatuto do Distrito LC 11, conforme
segue: PDG Luiz Carlos Nunes, PDG Josias Marques de Azevedo, PDG Danilo Edson
Duarte, CL David Alberto Loss e CaL Terezinha Domingas Perovano. Esclareceu que a
escolha foi feita em razão da proximidade dos companheiros o que facilita os trabalhos, mas
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que na convenção todos poderão tomar conhecimento das alterações que forem feitas,
opinar e sugerir alterações se for necessário. Parabenizou a Região F pelo trabalho
realizado nesta reunião e comunicou que compareceram 124 (cento e vinte e quatro)
companheiros de 27 (vinte e sete) clubes, reconhecendo que a distância dificulta o
comparecimento de um número maior de companheiros. Informou que a 3ª Reunião do
Conselho Distrital será no dia 27 (vinte e sete) de fevereiro, em Itaperuna. Devolveu a
palavra ao Mestre de Cerimônia que convidou os presidentes de clubes que quisessem se
manifestar, que o fizessem. A Presidente do LC Itaboraí, CaL Gilda Maria Antônia de
Almeida, usando a palavra, declarou que seu clube, enquanto fizer diferença na vida das
pessoas e da comunidade de Itaboraí, se manterá vivo e atuante e que tem se valido de
parcerias para realizar suas campanhas, pois tem credibilidade junto às pessoas, porque
tem comprometimento com o Leonismo; que seu clube está procurando seguir as 4 (quatro)
metas do LCI rumo ao centenário, já tendo cumprido três delas; que a primeira meta
alcançada foi em relação às crianças, quando participou da Semana Mundial da Dignidade
da Criança; do Alívio à fome e da Semana Compartilhe a Dádiva da Visão, fazendo um
triagem numa escola de 1800 alunos, com descoberta de 30 crianças com problema de
visão, apresentando problemas de aprendizagem, de locomoção, entre outros. Informou
ainda que o LC Itaboraí já está desenvolvendo a segunda fase da campanha da visão,
objetivando à doação de óculos, procurando parcerias, inclusive com o Distrito LC1; que,
em relação ao meio ambiente, está trabalhando com o Conselho do Meio Ambiente e
pretende desenvolver alguma atividade posteriormente; que também tem como prioridade a
divulgação para dar maior visibilidade ao trabalho que está sendo realizado e, para isso,
está trabalhando com a política da prevenção em parceria com o Plaza Itaboraí Shopping,
tendo desenvolvido em seu espaço o Outubro Rosa em prevenção ao câncer de mama, o
Novembro Azul em prevenção ao câncer de próstata e será desenvolvido o Dezembro
Laranja em prevenção ao câncer de pele. Esclareceu que também ficou decidido que
desenvolverão em parceria programas de prevenção de saúde e o trabalho local de
divulgação e na mídia. Em relação às crianças, está sendo lançado no município, um
programa intitulado Amigos Futebol Clube, cujos coletes foram doados pelo clube com a
logomarca do Lions para as crianças participantes, declarando esperar que isso traga bons
resultados. Encerrou informando que seu clube está regularizado, sendo, portanto, um
clube legal. Manifestando-se o presidente do LC Niterói São Francisco, CL João Gustavo
informou que seu clube faz doação de caixas de leite vazias para reciclagem para o Instituto
Vital Brasil, que constrói casas e, com as caixas doadas, faz telhas e forro para as
mencionadas casas; que desenvolve um trabalho de muitos anos com a Creche Jujuba,
doando brinquedos, roupas para as crianças, material de limpeza e que está trabalhando
para construir um parque de diversões na referida creche, já tendo construído a cozinha,
instalado ventilar de teto e exaustor; que fez campanha da visão com doação de óculos;
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que tem um banco de cadeiras de rodas, mas que este ano, graças a Deus, não foram
doadas muitas cadeiras. Mencionou que tem como objetivo a captação de novos sócios,
esperando chegar a dezembro com 8 (oito) novos jovens sócios, com os quais está
desenvolvendo atividades e campanhas mais dinâmicas; que, para maior divulgação do
leonismo, foi feito o marco do Lions em São Francisco; que há uma praça denominada
Praça Armando Fajardo, sendo ele o fundador do leonismo no Brasil e que seu clube será
o responsável pelos cuidados de manutenção dessa praça, porque entende que pessoas
como ele devem ser reverenciadas por nós e que todos somos um para servir e é isso que
se tem que fazer. Agradeceu a todos que colaboraram para a realização desta RCD,
começando pela CaL Eliana Prates que foi incansável nessa luta, o Jacó, que doou as
frutas, , o LC Itaboraí, o LC Niterói Fonseca, o IPDG Álvaro Moreira Costa, O CL Gustavo
Ráfare, o incansável PDG Ivan Lindemberg e ao presidente da CDL. Encerrou lembrando
que, a partir das 20 h (vinte horas), haverá a Noite de Companheirismo no Restaurante
Jambeiro, convidando a todos para comparecerem. O Mestre de Cerimônia convidou o
Presidente do LC Nova Friburgo, CL Jaubert Ênio Júnior que cumprimentou a todos e
agradeceu aos CCLL que o ajudaram nos trabalhos do clube e o ensinaram sobre o
leonismo; que o clube, no ano que vem, completará 60 (sessenta) anos de existência e,
nesse período, teve grandes batalhadores, grandes trabalhadores, lutando pela causa do
leonismo; que consta no quadro de associados um companheiro de 99 (noventa e nove)
anos, CL Abdo Cari, que participa de todas as reuniões e é um exemplo para todos; que
entende que o leonismo não está na idade, está em seu pensamento e em sua força de
vontade. Informou que o clube está fazendo parcerias com a Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer de Nova Friburgo e com a Secretaria Municipal de Educação, com a qual
está desenvolvendo um projeto com as escolas municipais mais carentes, levando debates,
informação e conhecimento sobre o Lions e para levar a dignidade ao ser humano e com a
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com a qual tem parceria para formação do Instituto
de Judô no Lions, sendo que, inicialmente, será feito um trabalho com 40 (quarenta)
crianças carentes, esperando que, com o decorrer do tempo, o clube possa aumentar esse
número, dentro de seus limites financeiros, porque arcará com todas as despesas do
mencionado instituto; que também está fechando uma parceria com aquela secretaria para
a realização dos mutirões, pois tem dificuldade de espaço, mas que, com as parcerias
citadas, poderá desenvolver os projetos sociais tão necessários para a cidade, porque é
muito importante ajudar as pessoas carentes do município. Comentou ainda que o LC Nova
Friburgo também envelheceu com o passar do tempo e a renovação é muito difícil,
verificando-se a dificuldade em fazer as festivas, de participação dos companheiros nos
mutirões, nas campanhas de arrecadação, mas que não desiste da luta de manter vivo o
clube para que continue prestando serviços ao município; que está sempre pronto a servir
em qualquer situação, independente da quantidade de companheiros. Declarando que é
leão e que vai continuar sendo em qualquer situação, encerrou sua participação e
agradeceu a todos pela atenção. Dada a palavra ao representante do LC Itaperuna, CL
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Edson Francis, este cumprimentou a mesa, declarando que, em assim fazendo,
cumprimentava a todos. Iniciando, justificou a ausência do presidente de seu clube, CL
Antonio Bussade Junior, que não pode comparecer devido a questões profissionais e
declarou, inicialmente, que está assessor da Governadoria do Distrito LC11 no trabalho com
deficientes visuais e auditivos, passando a informar as atividades desenvolvidas por seu
clube no 1º trimestre do ano leonístico, conforme segue: atendimento permanente a 8 (oito)
instituições, sendo duas de câncer, um asilo, APAE e creches; realização do 1º Vinho
Fraterno para atender a uma casa de apoio de Nova Friburgo, que não consta das
campanhas permanentes do clube, aproveitando o evento para discutir a violência e a
segurança, com palestra proferida pelo Comandante Geral da CPA da região, Comandante
Barata, que discorreu sobre a segurança pública na região. Esclareceu que a mencionada
casa de apoio funciona como um albergue para abrigar pessoas que vem do interior para
fazer tratamento de câncer, de doenças crônicas, doenças neurológicas e que não podem
pagar hotel e que foram compradas: maca hospitalar, máquina de lavar roupas, duas botijas
de gás e dois sofás, com os recursos arrecadados no evento 1º Vinho Fraterno, já havendo
um planejamento para a realização do segundo no próximo ano, cuja arrecadação será
destinada para outra campanha; que planejam discutir sobre o meio ambiente, no próximo
ano, variando a cada ano, conforme a necessidade e aproveitando para angariar recursos
para ajudar alguma instituição. Agradeceu ao seu clube pela sua indicação para ser
candidato a 2º vice-governador, declarando que acha que esse é o momento e que será um
imenso prazer colaborar na realização do 3º RCD, em Itaperuna; que espera contribuir com
a experiência adquirida durante seus 15 anos de leonismo, pedindo a permissão do
Governador para se ausentar e se deslocar para sua cidade. Mas antes, comentou que, na
gestão do IPDG Álvaro Moreira Costa, no ano passado, foi realizado o 1º Encontro de
Deficientes Visuais e Auditivos e, como o Lions Clube de Miracema está passando por
problemas econômicos, para dar apoio aos companheiros daquele clube, foi realizado este
ano o 2º Encontro dos Deficientes Visuais e Auditivos em Miracema, com a presença de 87
deficientes, com apresentação de show e outras atividades que mostram suas habilidades,
sendo que já está decidido que o 3º encontro será realizado em Campos, resultando disso
na criação de uma Associação de Deficientes Visuais e Auditivos para lutar pelos seus
direitos. O Mestre de Cerimônia solicitou que os CCLL sejam breves em suas exposições,
para que possa ser cumprido o horário de uso do local da CDL e convidou a CaL Adélia
para fazer a apresentação dos trabalhos de seu clube, tendo ela informado que é presidente
de Divisão e Assessora Distrital para os assuntos das Mulheres e que o presidente de seu
clube pediu que relacionasse todas as atividades, porque o clube está dando continuidade
às atividades desenvolvidas no AL do ano passado. Solicitou que se conste em ata que o
LC Guaçuí está administrando o hospital da cidade e com muita maestria. Comentou que o
LC Frade e a Freira está desenvolvendo os seguintes projetos: Seminário de Crianças
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sobre a Erradicação do Trabalho Infantil em parceria com o Ministério Público Federal do
Trabalho; Campanha de Alívio à Fome que vai ser repetido em dezembro; Campanha da
Visão na Escola Luiz Marques, onde foi detectada uma criança com 19 (dezenove) graus de
miopia, sendo comprado o óculos para ela , que fará uma cirurgia para sanar um problema
de deficiência que ela tem na vista. Em relação ao engajamento juvenil, foi feito um trabalho
sobre a crise hídrica, juntamente com a Odebrecht Ambiental, quando foram soltados mais
de 500 balões, às margens do Rio Itapemirim, com sementes de árvores, como também
foram mapeadas todas as nascentes dos afluentes daquele rio. Foi realizada a Campanha
de Cadeiras de Rodas, sendo realizado o Baile Noite da Primavera para angariar fundos
para sua aquisição; Outubro Rosa, Festa das Crianças, Caminhada da Família com mais de
500 pessoas. Informou ainda que o clube tem um projeto implantado desde o ano passado
intitulado “Acidentes com Crianças”, que enfoca todos os tipos de acidentes sofridos por
elas e que foi implantado em uma creche. Outro projeto é “Escola Bonita, Quintal Bonito”,
através do qual as meninas plantam flores e os meninos hortaliças em garrafas pet que são
penduradas nas paredes, expandindo para as casas dos alunos; balé na creche; Lions
Quest; uso de água com sustentabilidade em cinco escolas, havendo uma companheira que
é dentista e vai às escolas ensinando como escovar os dentes com um copo de água, como
tomar banho, dar descarga no banheiro gastando pouca água. Neste momento, o Mestre de
Cerimônia convidou a CaL Gilda Almeida para fazer a entrega de um buquê de flores à CaL
Selma Aragão, a CaL Marli para entregar à CaL Zuraide Figueiredo Guedes, a CaL
Morgana à CaL Sandra e a CaL Eliane para fazer a entrega de uma lembrança à CaL
Sandra Rocha Venturim doada por quatro clubes. Após, passou a palavra à CaL Elizabeth
Correia de Resende que declarou estar representando a presidente de seu clube, o LC
Porciúncula, que pertence à Região D, Divisão D1 e passou a discorrer sobre as
campanhas permanentes desenvolvidas pelo clube, tais como: Bazar da Pechincha, visita
semanal ao Lar dos velhinhos e à Casa da criança com oferecimento de lanche; Projeto
Vida e Cegonha com doação de enxoval; plantio de árvores, coleta seletiva de lixo, Projeto
Nosso Óleo, Nosso Rio com o recolhimento do óleo usado que é doado a uma instituição de
Itaperuna que faz sabão e outras coisas; trânsito legal, com distribuição de informativos
para se ter um trânsito mais humano; chá das amigas realizado todos os meses e que se
destina ao encontro das amigas do Lions, quando são feitos debates e se busca a solução
dos problemas do clube; barraca de pastel feita sempre que há eventos na cidade e tem por
finalidade a arrecadação de fundos para custear as campanhas; Programa Lions Quest;
momento leonístico na rádio, cumprindo a meta de comunicação do Governador; Comenda
Zilda Arns para mulheres que trabalham com crianças; participação, junto com a
comunidade, das conferências de saúde, de assistência social; Programa ABC ( agricultura
de baixo carbono), junto com prefeitura e com a agricultura; Livro na praça, junto com a
Secretaria de Educação; participação da sessão solene da Câmara de Vereadores, tendo o
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clube recebido uma placa de mérito pelos inúmeros trabalhos prestados à comunidade;
participação de curso com a defesa civil de prevenção e treinamento de segurança contra
incêndio; realização de muitos eventos durante a Semana da Criança, na Casa da Criança;
Ação Global em parceria com o Lions em relação à saúde da mulher, com serviços
prestados de manicure, de cabeleireiro; participação do Dia Mundial de Lavar as Mãos com
realização de muitos eventos na praça; Associação Hospitalar de Porciúncula; Distribuição
de Mudas, declarando que o melhor de tudo foi que, na visita oficial do Governador ao
clube, foi dada posse a quatro novos associados. Agradeceu ao Governador pela entrega a
seu esposo do Chevron de 10 anos de serviços prestados ao Lions, devolvendo a palavra
ao Mestre de Cerimônia que indagou se há ainda algum companheiro que deseja fazer uso
da palavra, quando se apresentou o CL Robério de Souza Mello, Presidente do LC Nova
Friburgo Conselheiro Paulino, que declarou que seu clube tem em seus quadros dois PDG,
o CL Álvaro Moreira Costa e o CL Luis Carlos.Pessanha; que atualmente o clube está
trabalhando mais com parceria com uma creche que atende a 109 (cento e nove) crianças
com dificuldades de continuidade, havendo um projeto para ajudar essa creche para que ela
não acabe, porque atende a uma comunidade muito carente da cidade; que é o único clube
de sua região que tem sede própria, declarando que está à disposição para a realização de
qualquer evento do Distrito LC11. Prosseguindo, o CL Darly Anacleto Vasconcellos declarou
que, na qualidade de presidente do LC Guarapari, tem a informar que a primeira atividade
do ano leonístico foi fazer a instalação do Gabinete do Governador do Distrito LC11, CL
Jovelino Venturim Filho. Em seguida, foram feitos um bazar e uma feijoada beneficente e
outras atividades que resultaram numa arrecadação de R$30.500,00 (trinta mil e quinhentos
reais), para complementar a reciprocidade que o LCI exigiu para o Projeto APAE; que seu
clube participou do Seminário da Região e do Comitê Assessor; que a CaL Odalva.Fonseca
Vasconcellos está preparando o Natal para 142 (cento e quarenta e duas) crianças da
Creche Vovó Arlete; que três companheiros participam de conselhos municipais;
distribuição de 70 (setenta) cadeiras de rodas, umas emprestadas e outras doadas; taxas
distritais e internacionais em dia; que o CL Celso Paioli desenvolve um trabalho de
orientação em plantio de árvores e recuperação de nascentes; que, por ocasião da visita do
Governador, foram empossados três novos associados, havendo a previsão do
engajamento de mais três; que seu clube está sempre à disposição de todos os
governadores para ajudá-los no que for preciso. Encerrando sua fala, passou a palavra ao
PDG Luiz Carlos Nunes, que cumprimentou a todos da mesa e declarou ser o presidente da
Comissão de Estatutos e Regulamentos, informando que sua comissão tem um trabalho
estafante pela frente, e que espera que os companheiros escolhidos para compor esta
comissão pela proximidade e pela facilidade de comparecer a mais de uma reunião em
Guarapari tenham essa disponibilidade, porque o trabalho é intenso e há muita coisa para
ser resolvida, uma vez que a última revisão foi feita na época do saudoso CL Fortunato.
Reiterou o que foi dito pelo PDG Darly A. Vasconcellos em relação à nomenclatura,
coordenador de divisão e coordenador de região, que muitos dirigentes aqui presentes
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estão usando, porque elas inexistem no LCI, o que foi constatado por uma pesquisa
realizada pelo Assessor de Informática, CL Paulo Leal, aos setores competentes, sendo
constatado que a designação correta é Presidente de Região e Presidente de Divisão,
sendo que a primeira é opcional e a segunda é obrigatória, solicitando que deixem de usar a
expressão coordenador, porque ela designa a atribuição, a atividade que será desenvolvida
naquelas funções, segundo os manuais que o LCI nos oferece. Aproveitou a oportunidade
para saudar a conferencista desta reunião, CL Selma Aragão, pela competência que tem,
declarando ser ela uma entusiasta do Lions e que, em sua exposição, colocou todos para
se movimentarem e deixou uma série de mensagens que todos devemos aproveitar e tirar
dali o que é essencial para o planejamento estratégico das ações dos clubes. Parabenizoua por abrilhantar este encontro em Niterói, cumprimentou a todos e ao jovem secretário
municipal presente, declarando que ele nos honra com a sua presença; agradeceu a
atenção e encerrou sua participação. O Mestre de Cerimônia convidou o anfitrião, que
cedeu o espaço para a realização desta reunião e que se encontrava presente, prestigiando
os companheiros leões do Distrito LC11, que é o presidente da CDL e Secretário Municipal
de Desenvolvimento Econômico de Niterói, declarando que vai nos abrilhantar com algumas
palavras. Este cumprimentou o Governador e a todos da mesa, agradecendo,
especialmente, ao PDG Vanderlan Peçanha por ter cedido seu lugar para que ele ocupasse
um lugar à mesa, solicitando que o fato seja registrado em ata, constando também que ficou
muito lisonjeado com esta honraria. Agradeceu ao CL Ivan Lindenberg, pessoa
extraordinária, que é muito amigo de pessoas de sua família; ao CL João Gustavo que foi
um excelente legislador da cidade, tendo deixado sua marca e realizado um grande feito,
quando trouxe o Supermercado Guanabara para a cidade, tendo ele o agradecimento da
cidade até hoje; ao Dr. Ráfare, declarando ter o prazer de conhecê-lo, sendo amigo de seus
sobrinhos. Declarou que traz a todos os presentes, um abraço do Senhor Prefeito, Rodrigo
Neves, um jovem que está presidindo o Executivo da cidade; que, na pessoa de seu amigo
Flávio Antunes de Carvalho, leão do LC São Francisco, quer agradecer, porque foi trazido
para a CDL pelo pai dele, por ocasião de sua gestão, quando foi convidado para ocupar o
cargo de Diretor Financeiro e está no movimento lojista há 12 anos e há 9 anos na CDL, a
qual foi fundada por dois grandes leões: Anísio Viana e Alberto Guerchon. Relatou que viu a
força do leonismo no Brasil, quando estava com sua esposa em um Cruzeiro há cinco anos
e, estando ela grávida, tinham direito à fila preferencial, mas ela estava muito grande o que
lhe ocasionou estranheza e, ao procurar saber o que estava acontecendo, descobriu que
havia uma convenção do Lions o que o deixou muito impactado e, vendo a vivacidade das
pessoas, mesmo com idade avançada, frequentando as boates, os bingos, ficando
acordadas até tarde, o que o deixou encantado, porque, independente da idade, o que vale
é a força interior, o que não se observa nos jovens de hoje, que estão desconectados da
realidade da sociedade. Elogiou a rotatividade dos clubes de Lions em suas diretorias,
dizendo que considera que a perpetuidade não é benéfica e que, na CDL de Niterói, foi
criada a CDL jovem, para que possa acontecer o ciclo de rejuvenescimento e que está
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dando certo, porque é preciso ter esse elo entre as gerações para que não haja ruptura.
Declarou, ainda que, como secretário municipal, se preocupa muito com as atividades do
Terceiro Setor para a cidade, porque é um braço invisível que faz o que o Estado não
consegue fazer. Finalizou parabenizando os leões, declarando ter ficado lisonjeado em
recebê-los, dizendo que já morou em Vitória e tem um apreço enorme peça cidade e pelo
Espírito Santo. Desejando um final de evento maravilhoso e declarando que os cedelistas e
os niteroienses ficaram muito felizes em receber a todos, pois os leões fazem a diferença
por onde passam, agradeceu e encerrou sua participação, tendo o Governador do Distrito
LC11 lhe oferecido um pin do Lions, comentando que ele já pode assinar a ficha do clube
para se tornar um leão. Dando prosseguimento, o Mestre de Cerimônia convidou o PCC
Pedro Aurélio de Matos, do Distrito LC1 que, após cumprimentar o Governador e à mesa,
estendendo o cumprimento a todos, declarou ter ouvido muito hoje a respeito de atividades
de óculos e que entende que é preciso trocar experiências, fazer parcerias sobre essas
campanhas, informando que seu Distrito tem parceria com a ECILOR, que tem fornecido
óculos a preços muito baixos para adultos e crianças e com a ARCELOR METAL,
siderúrgica, que assume os custos dos óculos para crianças de escolas, cabendo ao Lions
fazer os exames de acuidade visual e a consulta médica, encaminhando para a empresa
que faz a doação dos óculos. Reiterou a necessidade de parceria entre os dois distritos, que
precisam trabalhar juntos, declarando que Lions não tem fronteiras, colocando-se à
disposição para ajudar a qualquer clube que precisar realizar uma campanha da visão, para
que a parceria com as empresas mencionadas também possa ser feita. Falou ainda sobre a
Special Olimpics, entidade internacional que trabalha com esporte para pessoas com
deficiência intelectual, informando que hoje aconteceu em Rio das Ostras um evento em
que referida entidade assinou um convênio com a Federação de Futebol de Salão, visando
ampliar essa área de esportes e esclarecendo que nossa associação contribui com recursos
muito elevados para poder viabilizar que essas pessoas com deficiência possam ser
tratadas, oferecendo-se melhor serviço para elas, através do esporte, para que tenham uma
melhor qualidade de vida. Recomendou que todos busquem esses recursos também; a
participação dos leões e seus filhos nos trabalhos das Olimpíadas de 2016, na composição
do elenco para a cerimônia de abertura e de encerramento, como também nas ações de
suporte durante o evento, informando que quem quiser participar, passe um e mail que ele
indica o encaminhamento, pois os preparativos já estão sendo feitos. Declarando ser de
GLT, comentou sobre a necessidade de identificação de novos líderes; que é preciso subir
os degraus; que é importante que tenhamos companheiros preparados, que participem dos
institutos oferecidos pelo LCI; que não são suficientes os seminários e institutos oferecidos
pelo CNG; que é preciso que os novos líderes comecem participando dos institutos para
que sejam preparados; que o Distrito LC11 precisa ter um candidato ao CNG, porque a hora
é agora e desafiou que os CCLL se reúnam, se entendam e indiquem um candidato,
esclarecendo que é preciso união para vencer o poder que São Paulo tem e que vem
mantendo. Encerrando, agradeceu por ele e pelos demais companheiros do Distrito LC1
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que estiveram presentes neste encontro falando de leonismo. O Mestre de Cerimônia,
dando continuidade, passou a palavra ao PDG Francisco Roberto Moreira, do LC Campos
Planície que discorreu sobre a falta de chuvas em várias regiões e suas consequências,
conclamando os governadores a se preocupar com o problema da falta de água, devendo
desenvolver e incentivar a recuperação das nascentes, usando as escolas para o
desenvolvimento de projetos de preservação com plantio de árvores, levando crianças em
parceria com as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal para os trabalhos
mencionados, declarando que o Lions deve procurar parcerias nesse sentido para que
sejam preservadas as nascentes e a água não acabe; promover reuniões, debates, fórum
leonístico para a discussão de soluções para esse problema junto com as autoridades,
porque Lions é comunicação e integração. Encerrou e agradeceu a todos. Em seguida, o
Mestre de Cerimônia convidou o IPDG Álvaro Moreira da Costa que saudou a mesa na
pessoa do Governador e a todos os presentes, deixando um abraço para a PDG Zuraide
Figueiredo Guedes, declarando que deseja que ela seja uma das capacitadoras do Distrito
Múltiplo, passando a discorrer sobre os projetos de sua gestão encaminhados ao Lions
Fundation, dizendo que foram ousados em fazê-los e que é preciso que eles sejam
apresentados, pois eles custam a ser aprovados, havendo alguns que tramitam por várias
governadorias, mas eles chegam. Informou que está providenciando, em sua Divisão, um
projeto voltado para Sight First que será apresentado no 3º RDC, em parceria com os
quatro clubes da Divisão e com as Prefeituras Municipais; que as instruções para a
elaboração dos projetos são encontradas no site do Distrito e do LCI e desafiou aos clubes
que também apresentem projetos de interesse deles. Declarou ainda que pretende dar um
presente ao Governador Jovelino, conseguindo a aprovação de um projeto para que ele
seja o seu administrador e encerrou sua fala agradecendo. Devolveu a palavra ao Mestre
de Cerimônia que convidou o 2º vice-governador, Zoé Antônio Donatti, para fazer uso da
palavra. Este cumprimentou a todos e declarou sua satisfação de estar em Niterói,
comengtando que é uma grande oportunidade para o reencontro com amigos e amigas
antigos que representaram muito em sua vida leonística e também para fazer amigos e
parabenizou ao Governador por ter dado essa oportunidade, realizando a 2ª RCD em
Niterói. Parabenizou os clubes da Região e das Divisões, declarando ser muito importante
para o movimento a integração dos clubes do Distrito LC11. Comentou que muitos
problemas são anunciados no dia a dia, a exemplo da Operação Lava a Jato e tantas outras
operações que ocorrem no âmbito da polícia federal, questões cambiais, a questão
econômica, a inflação e problemas inúmeros, cujas dificuldades são grandes em todas as
áreas e isso não é muito diferente no leonismo, porque nós somos o espelho da sociedade
e o relato dos companheiros, neste encontro, citando inúmeros problemas nos mostrou isso.
No entanto, acredita que o Lions, embora apresente problemas, crescerá e vencerá os
desafios com parcerias e participação. Declarou que tem certeza de que pode contribuir
para a construção e preservação dos ideais do leonismo; que está se preparando para

Sede Administrativa: Rua Santana do lapó, 31/205 - Ed. Livorno - CEP: 29215-020 – Muquiçaba - Guarapari - ES
TeleFax: ( 27) 3 262 -84 72 - lions lc1 1@ lionsl c 11.org .br - www .lionslc 11.o rg.br

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES

DISTRITO LC-11 AL 2015-2016
(CNPJ: 27.784.685/0001-60)

DG JOVELINO VENTURIM FILHO
CaL SANDRA

“COMPANHEIRISMO, SERVIÇO E COMUNICAÇÃO”
Governador
DG Jovelino Venturim Filho
Rua Salvador Cardoso, s/n
Nova Venécia - ES
CEP 29830-000
(27) 3752-1398 / 99978-1207
governador@lionslc11.org.br
jvfmed@hotmail.com
1º Vice-Governador
1VDG José Rodrigues dos Santos
Rua Joaquim Barreto Santos, 39
São Pedro da Aldeia - RJ
CEP 28940-000
(22) 2647-4375 / 99939-3433
rodriguesspa@bol.com.br
2º Vice-Governador
2VDG Zoé Antônio Donati
Rua General Aristides, 429
Aracruz - ES
CEP 29190-050
(27) 3256-1634 / 99874-8121
zad@terra.com.br
Secretário/Tesoureiro
CL Hélio José Sussai
Av. Setembrino Pelissari, 640
Pinheiros / ES
CEP 29980-000
(27) 3765-1226 / 99988-6015
secretario@lionslc11.org.br
hjsussai@hotmail.com
Secretária Adjunta
CaL Denice Anna Covre Sussai
Av. Setembrino Pelissari, 640
Pinheiros / ES
CEP 29980-000
(27) 3765-1226 / 99988-6094
denicecovre@hotmail.com
Tesoureira Adjunta
CaL Andréia dos Santos Queiroz
Rua Louzival Carvalho, 71
Pinheiros / ES
CEP 29980-000
(27) 3765-2147 / 3765-1187

desempenhar sua função da melhor maneira possível, participando de todos os
treinamentos e institutos oferecidos pelo LCI, que são espetaculares em termos de
liderança e recomenda a todos que os façam, porque são muito importantes; que, por
enquanto, o seu papel é de contribuição e coloca-se à disposição do Governador e do 1º
Vice-governador para fazer o que for possível para que sua base seja boa e o trabalho seja
bom, quando o momento o exigir. Agradeceu e parabenizou a todos pelo evento. Nesse
momento, o Mestre de Cerimônia convidou o 1º Vice-Governador, CL José Rodrigues que
cumprimentou individualmente os componentes da mesa e a todos os presentes,
agradecendo, em primeiro lugar a Deus e declarando que está na caminhada há dois anos
e aprendendo a cada dia; que está se preparando para o cargo que assumirá, participando
de todos os institutos e que é um entusiasta e um motivador do movimento; que é preciso
assumir compromisso para desenvolver ações para ajudar a quem precisa; que hoje o seu
papel é ajudar ao CL Governador Jovelino, porque ele é o líder do momento, é a ele que
temos que ajudar; que precisará de todos, quando assumir a Governadoria, para que
possamos juntos fazer um trabalho de crescimento do movimento; que pretende dar
continuidade aos trabalhos desenvolvidos nas gestões anteriores; que está muito
empolgado e que tem muitas ideias para desenvolver durante sua gestão. Declarando que
precisará de todos e que conta com a colaboração de todos, agradeceu e encerrou sua fala.
O Mestre de Cerimônia, dirigindo-se ao Governador, declarou que gostaria, neste momento,
de agradecer aos CCLL.Ráfare, Ivan Lindemberg e à CaL Virgínia, que o acolheram e à sua
CaL Odália, acompanhando-os, na cidade de Niterói, com muito carinho e atenção, o que
lhes é inerente e informou que teve o privilégio de ser ter sido vice-governador do CL Ráfare
e apadrinhado pelo CL Ivan Lindenberg para ser presidente do Conselho, tendo também
sido diretor da convenção dele, dizendo que foi a maior convenção do Distrito Múltiplo LC,
com a presença de 1.408 (mil quatrocentos e oito) associados em Guarapari e com o
sorteio de um carro, fato inédito no Distrito Múltiplo LC e no Distrito LC11; agradeceu ainda
ao CL João Artur, o qual foi o mentor de uma moção na Câmara Municipal de Vereadores
de Niterói, para que recebesse o título de Cidadão de Niterói, fazendo-lhe uma homenagem
carinhosa como presidente do Conselho Também agradeceu aos companheiros do LC
Niterói São Francisco, LC Niterói Fonseca, LC Itaboraí e LC São Gonçalo pela acolhida,
nesta cidade, dada aos participantes desse Conselho Distrital, lindíssimo, muito bem
estruturado, com um calor humano fantástico, um almoço gostoso e barato, evitando-se o
deslocamento dos CCLL para almoçar em restaurantes na cidade. Agradecendo a
oportunidade de funcionar como Mestre de Cerimônia, pela atenção e pelo carinho,
prometendo, na próxima vez, desempenhá-la da melhor maneira possível, devolveu o colar.
O DG CL Jovelino Venturim Filho agradeceu ao Mestre de Cerimônia o trabalho
desenvolvido, declarando ser muito importante a participação dele, não só em sua gestão,
mas em todas as gestões anteriores dos ex-governadores. Frisou que este é o momento de
agradecimento a todos os clubes que participaram deste evento, a todos os PDGs, PCCs,
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Ivan Lindemberg, ao PCC Pedro Aurélio, ao qual informou que, por todos os clubes que
passou, fez um levantando sobre o magnífico trabalho que ele vem desenvolvendo em
relação à Special Olympics e à Campanha Sight First e que esse trabalho está disponível
para todos os distritos do Brasil. Agradeceu à palestrante, competente e convincente PDG
Selma Aragão, dizendo ser ela imprescindível dentro do Distrito LC11, não sendo esta a
primeira vez que é convidada para abrilhantar nossos eventos; ao CL Hélio José Sussai,
secretário e tesoureiro, à subsecretária, CaL Denice Anna Covre Sussai, pelo trabalho
desenvolvido, à sua incansável companheira Sandra que o tem acompanhado em suas
viagens e visitas pelos clubes e no desenvolvimento de seu trabalho, não medindo
sacrifícios; ao novo companheiro leão, Fabiano, pelo apoio dado ao Distrito. Fez uma
homenagem especial ao grande CL Paulo Leal, assessor de informática, pelo trabalho
diuturno que ele se dispõe a realizar em favor do Distrito, porque sem ele as exposições e
palestras não teriam o brilhantismo que apresentam. Explicou que as mudanças
implementadas em sua gestão não foram feitas simplesmente porque assim o desejou, mas
foi por uma imposição da necessidade do momento que fez com que fosse mudado o rumo,
a direção pela qual vinha se orientando: à situação econômica mundial, política,
administrativa e à solicitação do LCI que, antevendo as dificuldades pelas quais todos estão
passando, solicitou nos treinamentos, na convenção internacional, no seminário do DGE
que todos os Governadores tomassem novos rumos e se empenhassem na diminuição de
custos. Esclareceu que o próprio presidente do Lions Internacional abreviou suas metas e
objetivos para duas a serem priorizadas: crianças e meio ambiente, cuja sugestão foi
abraçada pela grande maioria dos Governadores do mundo afora. Á vista disso, solicitou
aos clubes que voltem suas ações para as duas metas abraçadas pelo LCI, declarando ter
a certeza de que se pode fazer muito pelas crianças, que sofrem sem dever e que merecem
de nós a restituição de sua dignidade, dando a elas um mundo melhor. Em relação ao meio
ambiente, declarou ser necessário devolver à natureza tudo o que lhe foi tirado, porque sem
ela a humanidade perecerá. Comentou ainda sobre o Cartaz sobre a Paz, enfocando o
porquê de sua existência, esclarecendo que não é só a mobilização das crianças para a
confecção dos mesmos, desenvolvendo suas fantasias, mas também uma forma de
angariar recursos para que o LCIF possa levar adiante sua missão de ajudar aos mais
necessitados; que essa campanha gera milhões em recursos que são aplicados sob forma
de subsídios em campanhas humanitárias. Declarou que as Ações Globais são
importantíssimas dentro das comemorações do Centenário de Fundação do Lions e elas só
vão ser encerradas em 2018, devendo ser abraçadas com carinho por todos os clubes,
pedindo o empenho de todos para que participem com entusiasmo delas. Agradeceu a
todos os assessores, a todos os presidentes de Divisão e de Região e a todos os CCLL e
DDMM, bem como a todos os clubes que visitou e, emocionado, declarou ter passado bons
momentos em suas visitas, pedindo desculpas por algum deslize. Em seguida, convidou a
CaL Zuraide Figueiredo Guedes para proferir a Oração pelo Brasil e o PCC Pedro Aurélio...
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para guarnecer o Pavilhão Nacional e a todos para saldá-lo com uma salva de palmas.
Desejando uma boa viagem a todos, declarou encerrada a Plenária da Segunda Reunião de
Conselho Distrital do AL 2015/2016. Nada mais havendo a tratar, eu HELIO JOSÉ SUSSAI,
Secretário do Distrito LC-11, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo
Governador do Distrito LC-11, CL JOVELINO VENTURIM FILHO.
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