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3ª REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DLC-11
(Realizada no SESC DE GUARAPARI em 12/02/2011)
Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e onze reuniram-se no Hotel SESC DE
GUARAPARI, na cidade de Guarapari/ES, os integrantes do Conselho Distrital do Distrito LC-11
do Ano Leonístico 2010/2011. A mesa diretora, composta pelo PCC Darly Anacleto de
Vasconcelos, foi integrada pelos seguintes dirigentes: Governadora do Distrito Cal Zuraide de
Figueiredo Guedes; o CC AL 2010/2011 CL José Luiz Alves Vilela; o Palestrante, Vice Governador
do DLC-8 – CL Ricardo Komatsu; o Secretário/Tesoureiro DLC-11 CL José Carlos Lemos; o PDG
José Adalberto Rebelo de Oliveira; o 1º Vice-Governador, CL José Eduardo Côgo; o 2º Vice
Governador, CL Francisco Roberto Carvalho Moreira, o PDG AL 2001/2002 – CL Josias Marques
de Azevedo; o PDG AL 98/99 – CL Luiz Carlos Pessanha; o PDG AL 93/94 – CL Jair Pinheiro
Torres. Foram convidados os integrantes do Conselho Deliberativo: Ex-Governadores,
Presidentes de Região e Presidentes de Divisão para ocuparem as primeiras cadeiras. Pediu aos
Presidentes dos Clubes do DLC-11, que ficassem de pé, apresentando-os como os dirigentes do
Distrito que o carregam e levam o movimento leonistico adiante, iguais ao de todo o Brasil e do
mundo, pedindo uma salva de palmas para eles. Estando a mesa composta passou a palavra
para a Governadora. A Cal Governadora Zuraide de Figueiredo Guedes, presidindo, abriu a1ª
plenária do 3º Conselho Distrital do Distrito LC-11, às dez horas, “rogando a DEUS pela
grandeza da Pátria, pela Paz e a União entre as pessoas”. Convidou o CL Alcides, do LC
Cachoeiro do Itapemirim – FRADE E A FREIRA para fazer a INVOCAÇÃO A DEUS: Em seguida,
convidou para guarnecer as bandeiras: de LCI o CL José Eduardo Côgo; do Estado de são Paulo
o CL Ricardo Komatsu; a do Estado do Espírito Santo o CL Theócrito; a do Estado do Rio de
Janeiro o CL Francisco Roberto; e a Bandeira do Brasil o CL José Luiz Alves Vilela. Convidou a
todos para cantarem a 1ª estrofe e o estribilho do Hino a Bandeira. Justificou a seguir as
ausências do PDG Danilo e da Cal Leuza que recebem a visita do filho que reside no Texas a 12
anos; da Cal Anaciete, por motivo de saúde; do CL Arival, por motivo de trabalho; da Cal Maria
Eny, por motivo de acidente e operação. Em seguida nomeou o PCC CL Darly, para Mestre de
Cerimônias o qual agradeceu o privilégio e a honra da designação. Convidou em seguida o
Senhor José Osório que na qualidade de Presidente da SELITA falou sobre os produtos e
programas sociais da sua empresa. A Governadora homenageou o presidente da SELITA,
carinhosamente chamado Zito, com a entrega do PIN da Governadora das mãos do presidente
do múltiplo. O Mestre de Cerimônias convida o companheiro Ricardo e as pessoas, que se
inscreveram na oficina de extensão, para se dirigirem para oficina no segundo andar. Em
seguida foi convidado o Secretário/Tesoureiro do Distrito, CL José Carlos Lemos para proceder
a leitura da Ata do Segundo Conselho Distrital. O PDG José Adalberto pela ordem pede a
governadora que, como a ata foi divulgada via Internet, para ganharmos tempo em nossa
reunião, fosse dispensada a sua leitura. A Governadora Zuraide coloca em discussão e votação
a não leitura da ata e solicita a distribuição das plaquetas de votação pelo companheiro Darly.
Sinal verde aprovação, sinal vermelho não aprovação. Falou o CL Pessanha governador em 99,
solicitando atenção da companheira Governadora apenas para sugerir que o
secretário/tesoureiro unifique na ata os termos associados e sócios para que não constem as
duas, porque se ele precisar registrar esta ata, o cartório só vai exigir associados de acordo
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com o código civil. Em votação foi APROVADA a não leitura da ata da reunião do 2º CD. A
Governadora colocou em discussão a emenda do companheiro Pessanha. Em votação.
Aprovado por unanimidade. Dando continuidade foi convidado o Secretário/Tesoureiro para a
leitura e encaminhamento das moções às respectivas comissões. O CL Lemos informou que
recebeu duas moções, uma do Lions Clube Colatina propondo o nome do companheiro José
Eduardo Côgo para concorrer ao cargo de Governador do Distrito LC-11 para o AL 2011/12. E
outra e do Lions Clube Campos Planície indicando o nome do companheiro Francisco Roberto
para concorrer ao cargo de primeiro Vice-Governador de Distrito AL 2011/12. A Governadora
solicita ao companheiro José Adalberto, Josias, Danilo e o CL David Loss para, como integrantes
da Comissão de Moções realizarem o estudo da matéria. O Mestre de Cerimônias convida o CL
José Carlos Lemos, Secretário/Tesoureiro, para apresentar a prestação de contas do subsídio
emergencial e a apresentação do relatório segundo semestre 2010/11. Após discriminar as
despesas realizadas com a verba emergencial de LCIF fez entrega da referida prestação de
contas a Comissão de Finanças. CL Lemos dirigindo-se ao plenário reportou-se, inicialmente,
sobre a situação de atraso dos clubes com o envio dos WMMR (Informes de movimentação de
associados). Ao assumir, em julho 2010, o cargo das mãos do companheiro Antônio Eugênio Secretário DLC-11, AL 2009/2010, dos clubes existentes, 23 (vinte e três) não haviam enviados
o PU - 101 para Lions Clube Internacional e, por isso, seus dirigentes estavam sem as suas
senhas e, consequentemente, seus informes WMMR (informes de LCI) atrasados em mais de 3
meses, embora estivessem remetendo, regularmente, os seus informes e PU - 101 para Sede
Administrativa da Governadoria. O Lions Clubes Rio das Ostras e o de Barra de São João foram
cancelados 1 mês depois, em agosto 2010. O Lions Clube universitário em São Mateus, desde a
sua fundação nada pagou ao Distrito e foi cancelado em dezembro de 2010. A explicação para
a omissão no envio do PU-101 e também dos WMMR (informes para Lions Clube Internacional)
está nas facilidades criadas pelo CL Paulo, Diretor de Informática, para o envio destes
documentos para o site do distrito. Tais facilidades foram interpretadas pelos dirigentes dos
clubes como dispensa de enviar os WMMR, diretamente, para LCI. Estes quadros projetados
mostram que, dos fatos ocorridos no primeiro semestre, o que mais dificultou o trabalho foi o
não envio do WMMR (que é como o Lions Internacional chama o informe de movimentação de
associados enviados mensalmente para o LCI). Esta é uma ação que somente o clube pode
fazer acessando o site de LCI com o número de associado do secretário e a respectiva senha
fornecida por LCI. A Sede Administrativa da Governadoria não pode cumprir essa tarefa,
porque isso é feito pela senha que o secretário recebe de LCI. O mesmo acorre com o PU-101
com os nomes dos novos dirigentes que deve ser enviado até o final de MARÇO. Este é um
alerta que agora faço a todos os dirigentes dos clubes. Já está na hora de termos nossas
diretorias dos clubes definidas para ELEIÇÃO e que no, máximo até 15 de ABRIL o PU-101 seja
enviado para Lions Internacional. Quando assumimos a Secretaria do DLC-11 encontramos os
PU-101 na Sede Administrativa em Guarapari, mas nenhum havia sido enviado para Lions
Internacional, ou melhor, 23 clubes não os haviam enviado. Isso deu um trabalho enorme,
porque tivemos que entrar em contato com LCI para que aceitasse a remessa dos nomes dos
dirigentes dos clubes do distrito fora da época. Por favor, dirigentes, definam as eleições, as
datas, os nomes e eleja suas diretorias o quanto antes. Em seguida remetam para Lions
Internacional o PU-101. Também encontramos dificuldades imensas com o registro dos novos
Leões em LCI. Os clubes estavam admitindo novos associados no Distrito, mas não os estavam
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registrando em LCI. Como exemplo desse procedimento foi citado apenas um caso que é o
mais sério e ainda aguarda solução. Tudo o que estamos considerando tem por base
31/12/2010. Muitos clubes que estavam em atraso com a remessa dos informes, alguns aqui
em vermelho, enviaram seu último WMMR em 2009. Há um Clube que tivemos dificuldades
em falar com o Secretário, embora tenhamos falado com o Presidente, mas não foi suficiente.
Esse foi o problema mais grave e devo citar como exemplo: ocorreu com o Lions Clube Nova
Venécia, um caso verdadeiramente extraordinário. O clube tinha associados que estavam
frequentando regularmente como se fossem leões mais não o era, pois não estavam
registrados em Lions Internacional. São 11 (onze) companheiros que pertencem e estão
frequentando, há meses, o seu clube e vão ter que entrar como leões novos, já que não há
opção, pois Lions Internacional não abre mão do envio do WMMR no mês da inclusão do novo
associado. Encontramos, também, no mesmo clube, a situação de 14 (quatorze) integrantes
com registros internacionais, mas que o clube não os tinha em sua relação de associados.
Certamente deixaram de pertencer ao clube, mas o Secretário não enviou suas baixas para
Lions Internacional. Tudo isso a que me refiro é sobre o Lions Internacional, porque quando foi
criada a Sede Administrativa da Governadoria, ela não foi estabelecida para substituir o Lions
Internacional. O clube tem ligação direta com Lions Internacional. E dessa ligação LCI não abre
mão. Como proceder então? Muito simples: o Clube depois de enviar o WMMR para LCI
remete uma cópia do mesmo para a Governadoria a fim de manter em dia a nominata “online”
do Distrito, como sempre se fez com as remessas em papel. Por essa razão produzimos um
“passo a passo” para ajudar os companheiros que têm pouca intimidade com os
computadores, esta é uma sugestão que está aberta. É importante e necessário que todos
acessem o site do Lions Internacional, enviem o informe, tirem uma cópia dele e enviem para o
distrito. Vamos abordar agora o problema dos pagamentos com atraso das cotas semestrais,
jóias e cotas proporcionais per capita. Quando recebi o cargo das mãos CL Lidiel Scherer a
tesouraria tinha um passivo de R$ 24.685,40 de inadimplência dos clubes. A explicação para o
elevado valor das quotas atrasadas devidas ao Distrito é que os clubes estavam pagando as
cotas semestrais no final do semestre, isto é, com 180 dias de atraso. Durante esses seis
primeiros meses em que pudemos contar com a compreensão e o apoio de quase todos os
clubes, conseguimos reverter essa situação encerrando o semestre com R$ 9.078,00 de cotas
atrasadas devidas somente por seis clubes. Neste mês de fevereiro 2011 o valor devido pelos
clubes atrasados com o pagamento das suas cotas diminuiu para R$ 7.755,46, que acredito
consigamos receber até o mês MARÇO 2011. São os seguintes estes 6 (seis) clubes: Campos
Tamandaré; Cordeiro; Ecoporanga; Itaboraí; Italva; Macaé - Imbetiba; Miracema e Vitória que
devem atualmente ao Distrito um total de R$ 7.755,46. Esses clubes, certamente, vão
satisfazer seus compromissos financeiros na primeira oportunidade. Faço um apelo para que
paguem no boleto bancário. A grande dificuldade que temos é a de identificar os clubes que
pagam suas contas e que não nos remetem ou perdem seus comprovantes. Continuando: as
despesas do Distrito foram realizadas dentro da previsão orçamentária do primeiro semestre e
pagas em dia, o que nos garantiu em 31/12/2010 um valor disponível de R$ 75.177,55 entre
saldo bancário, caixa permanente e aplicação financeira. Analisando as despesas realizadas e
projetando as melhorias necessárias para o segundo semestre, chegamos à conclusão que a
governadoria do distrito não necessita de valores tão elevados de reserva financeira.
Reconheço que é necessário haver um valor que funcione como um “colchão” para amortecer
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eventuais decadências nos pagamento das cotas semestrais. Entretanto, esta margem de
segurança não deve exceder 50% das cotas semestrais previstas conforme verificado pela
nossa experiência no cargo de secretário/tesoureiro. Assim, calculando-se para R$ 61.754,22 a
previsão total das cotas do segundo semestre com base nos 1.378 associados titulares e
membros familiares existente em 31/12/2010, cujas cotas têm vencimento em 21/01/2011,
essa margem de segurança é de R$ 30.000,00, daí a proposta agora apresentada à discussão.
Em síntese a previsão orçamentária é que, para todos os clubes que quitarem os seus
compromissos em dia fica estabelecido o valor da cota per capita em R$ 45,00 paga na sua
totalidade no boleto bancário, no prazo do vencimento. Esta data, se considerarmos a
aprovação desta proposta na data de hoje, estará prorrogada para o dia 28/02/2011. Os clubes
que não conseguirem assim proceder não poderão gozar desse beneficio devendo pagar suas
cotas na rede bancária solicitando o boleto diretamente ao Secretário/Tesoureiro via e-mail:
secretario@Lionslc11.org.br e serão atendidos no valor que puderem pagar com base na cota
de R$ 50,00 sempre com uma data de vencimento definida. Esta proposta orçamentária reduz
um pouco o valor atual para ajustar o saldo financeiro, mas garantindo eventuais
inadimplências. Todos os clubes receberam esse demonstrativo que mostra as cotas do distrito
para o segundo semestre no valor calculado sobre 1.276 associados titulares. Todas as parcelas
calculadas sobre os associados titulares vezes R$ 45.00 perfaz o total de R$ 57.420,00. Mais a
previsão para joias de 50 novos associados (visão bem modesta para 50 clubes, isto é, um novo
associado por clube) que resultaria na previsão de R$ 600,00. Mais a previsão de 102 membros
familiares com base nos dados de LCI, porque a nominata do Distrito ainda não tem todos os
membros. Peço aos companheiros e Secretários dos clubes que façam o credenciamento dos
familiares em Lions Internacional, e enviem uma cópia para a Sede Administrativa da
Governadoria. Este é o relatório e a proposta orçamentária para o 2º semestre AL 2010/2011.
A Governadora Zuraide agradeceu e colocou em discussão a proposta orçamentária
apresentada pelo Tesoureiro do Distrito para o 2º semestre do AL 2010/2011, com o valor da
cota reduzido para R$45,00. O CL Darly pediu a palavra dizendo que antes de votar a previsão
orçamentária gostaria de fazer um comentário sobre a disparidade entre os registros dos
associados do Lions Internacional com os do Distrito LC11. Tenho acompanhado a Governadora
em algumas visitas e vejo o empenho dela na regularização nessa ocorrência que é cruciante
no distrito. Mas quero dizer ao secretário que este problema não é de agora. Quando nós
estávamos governadores 2003/04 nós tivemos e encontramos problemas enormes como os
que estão ocorrendo hoje no nosso distrito, pois o nosso problema é gerencial. Os nossos
administradores Leonísticos que me perdoem: nem todos têm comprometimento com o
movimento. Fazem as coisas simplesmente por fazer. Perdoem-me, penso que quando
assumimos um cargo nós devemos ir até as últimas consequências para dar conta do recado. O
que ocorreu lá em Barra de São Francisco é que: mandavam o informe não sei para onde, mas
não mandavam para o Lions Internacional. Então o clube de Barra de São Francisco no Lions
tinha 32 e no clube só 15 associados. Igualmente o que acontece no caso citado. Por exemplo:
companheiros que estavam desde 2006 só foram reconhecidos em 2010. O Lions Internacional
devolveu as cotas 2006 até 2010. Essa disparidade de associados entre Lions Internacional e
distrito não é de agora. Parabenizo a governadora Zuraide que está tentando acertar. Porque
até agora nenhum governador ou secretário atentou para esse fato. É inadmissível um clube
com 30, 40 associados e só ter registro, ou seja, informe de 15 associados. Muito obrigado! A
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Cal Governadora cedeu a palavra ao CL José Eduardo – 1º Vice: quero saudar a nossa
governadora que é uma pessoa que admiro muito. Saudação especial a CL Vilela. Estaremos
juntos dia 24 em Campinas se Deus quiser para mais uma convenção. Em nome de Vilela
cumprimento a mesa e todos os outros companheiros. Também tenho muita preocupação em
relação a essa redução das cotas. Por quê? O companheiro Secretário fez uma brilhante
explanação. Parabéns! Gostei muito do seu trabalho, mas você disse que estamos com um
saldo negativo de 100 associados. São 100 pessoas a menos. Você também disse que alguns
clubes fecharam. E temos visto no Lions uma preocupação muito grande com a evasão de
sócios. Digo que temos que nos preocupar com o futuro. Já vislumbro um futuro não só na taxa
distrital, e acho que hoje tem despesa que podemos enxugar, por exemplo: nós pagamos um
aluguel de uma sede, se caso as economias que o Lions está fazendo (e é o que pretendo fazer
com mais afinco); se sobrar dinheiro, porque não comprar uma sede numa área própria? Então
eu acredito e vivenciei o que Zé Adalberto passou. Quando aumentou de R$ 40,00 para R$
50,00, o que foi um desgaste pessoal muito grande. Aumentar despesa ninguém gosta. Isso é
antipático. Por isso, solicito que ao votarem na proposta de redução pensem no futuro. Penso
que se o dinheiro estiver sobrando podemos usar melhor no futuro. Esse é o meu recado. Peço
a governadora e todos os delegados que vão votar nesta proposta que pensem, pois me
preocupa bastante não só a minha administração mas, também pelo que estou vendo agora. O
saldo que tem em caixa não complicaria muito minha administração até porque sou uma
pessoa muito humilde e pretendo gastar muito menos do que já vem se gastando. Eu tenho
preocupação com o meu vice Robertão e outros que virão. Tenho uma visão de ampliar a área
de informática, como nosso secretário falou e até agradeço as aquisições desses
equipamentos. No momento a diferença de R$ 5,00 por companheiro é muito pouco diluído no
prazo de seis meses. Dará menos de R$ 1,00 por mês, não justifica essa redução em termos do
que a gente pensa do futuro e do benefício que vamos ter no momento. O custo de reduzir
essa mensalidade pode trazer um ônus do que teremos que pagar no futuro, essa é minha
preocupação. Obrigado! A Governadora cedeu a palavra ao Aluízio Gomes, do Lions de
Campos: faço parte da comissão de finanças do distrito. Saudação a nossa governadora e a
todos os queridos companheiros e companheiras. Esse problema referente à discussão
orçamentária já vem há tempos. Nosso clube de Campos discutiu, brigou e tomou todas as
medidas necessárias para provar que aqueles atrelamentos foram errados porque não foram
discutidos, encaminhamentos como hoje estão sendo feitos. Então, companheiro Eduardo,
quando chegar a sua vez de preparar um relatório com previsão orçamentária para discutir
conosco, você terá todo apoio se você achar que deverá aumentar para R$ 50,00 ou até R$
60,00. Comprove isso. Nós estamos aqui para apoia-lo. Agora empurrar de qualquer maneira
não pode ser. Nós temos que saber os fatos. Você mencionou reserva financeira. Nós hoje
estamos aceitando fazer uma reserva, porque a companheira Zuraide está precisando
organizar um grupo que vai demandar, ou seja, ela está justificando o porquê da reserva.
Temos que ter a reserva por uma causa, por um objetivo. Já aconteceu isso, um governador no
passado tinha uma reserva muito grande e gastou comprando prêmio para os seus assessores,
Sei que não é o seu caso nem o da Zuraide, mas isso já ocorreu. Na época do Collor o dinheiro
que foi liberado foi gasto em tolices. Essa é minha colocação em nome do Lions de Campos.
Ontem, estivemos na Sede da Governadoria discutindo com o companheiro Lemos sobre isso.
Estou acompanhando com o companheiro Elder e Cícero que fazem parte da comissão. Eu
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quero registrar aqui o relatório do companheiro Lemos, há muito tempo que eu não vejo um
relatório tão bem feito e bem conduzido. Parabéns! A palavra foi concedida ao CL Josias, do
Lions Serra: companheira governadora, companheiro Vilela, saúdo a mesa e todos os
companheiros. Quando nós falamos em dinheiro é a hora que o leão pula. Toma 10 cervejas
numa rodada enquanto que por R$ 5,00 ou R$ 10,00 cria polêmica. Isso se trata de
amadorismo. Nós temos que caminhar para o futuro, para o profissionalismo. Os futuros
governadores vão ter que contar com mão de obra qualificada para exercer essas funções,
como já foi dito aqui. O CL Adalberto viu a necessidade e a preocupação com o dia de amanhã
em relação as cotas distritais. Criou uma comissão que foi composta pela companheira Zuraide,
por mim,CL José Eduardo e CL Lidiel para discutirmos. Fizemos umas três reuniões e discutimos
o Leonismo, fora das nossas paixões pessoais, preocupados com o dia de amanhã. O que eu
vejo é que ao invés de estar reduzindo valores, deveríamos aumentá-los. Inclusive nos
trabalhos da Comissão se falou em se elevar o valor da prestação para R$ 50,00 no governo da
Zuraide e R$ 60,00 na administração do José Eduardo. O companheiro Lidiel fez uma planilha
que a nossa mensalidade estava estagnada, desde o ano de 2001, foi quando se apresentou
uma proposta aumentando valores que eram de R$ 24,50 para R$ 36,00. E existem aqueles
que não pagam porque são maus pagadores, exceto por algumas dificuldades, por exemplo: no
meu caso não pagamos a taxa internacional e distrital porque não temos boleto. E o
companheiro Francisco disse que não ia fazer depósito identificado, somente no boleto
bancário. Aproveitamos para pedir a você, CL Lemos. Nós podemos e temos poder deliberativo
de restabelecer dentro do próprio orçamento que as reservas sejam aplicadas e destinadas a
outras finalidades. O que está na hora de se fazer é uma comissão de estudo para avaliar o Ano
Leonístico 2011/12. Essa comissão irá analisar (porque se nós mexermos agora cairá na mesma
tecla). O clube de Campos bateu muito na tecla que não era o momento oportuno já que
estávamos ferindo o estatuto. Essa proposta deve ser feita no início da administração e não o
foi, então nós vamos cometer agora os mesmos erros, temos que ter a prudência e não
cometer a mesma coisa. Vai ter gente de um lado batendo palma pelos R$ 5,00 e outros vão
dizer que não, porque ferimos o estatuto novamente. Vamos atentar para o futuro. A palavra
foi concedida ao CL Everaldo, Presidente do Lions Clube de Campos: a respeito da polêmica da
elevação da taxa na gestão anterior, o Lions Clube de Campos em momento algum quis bater
ou debater sobre o valor de elevação da taxa, apenas se ateve ao estatuto do Lions
Internacional e do estatuto do distrito. Ele não pode fazer elevação de valor sem antes
apresentar uma previsão orçamentária que justifique aquela elevação. O que aconteceu
exatamente foi que não houve a apresentação da previsão, só elevação e nós tivemos que
aceitar. Muito obrigado! A palavra foi cedida ao CL David Lóss: sou do Clube Cachoeiro do
Itapemirim. Não vou entrar muito no mérito da questão, mas quase entrando, ser governador
do distrito não é fácil. É um cargo pesado. Todo mundo bate palma na hora, vamos fazer. Já fui
secretário do distrito duas vezes 85/86, 91/92. Acompanho o trabalho do governador e é uma
praxe, nossa aqui e sempre foi, e que eu defendo muito é a autonomia do governador. O
governador precisa ter um grau de autonomia. Já participei de tantos conselhos distritais, eu
tenho notado que não houve, ou melhor, eu não me lembro de uma previsão orçamentária
criar tantos problemas como essa agora. Penso que temos que confiar no governador, que ele
vai preparar secretário, conselheiros para preparar uma previsão orçamentária e trazer para cá
para ser aprovada pelo plenário. E a partir daí deixar que o próximo governador execute o

Sede Administrativa: Rua Santana do lapó, 31 - Ed. Livorno SL 205 - CEP: 29215-020 – Muquiçaba - Guarapari - ES
TeleFax: ( 27) 3 262 -84 72 - lion slc1 1@lionslc11.org.br - www.lionslc1 1.org.br

6

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES

DISTRITO LC-11 AL 2010-2011
(CNPJ: 27.784.685/0001-60)

GD Cal ZURAIDE DE FIGUEIREDO GUEDES
Lema: "MOTIVAR COM ALEGRIA E COMPANHERISMO"

Governadora do Distrito:
CaL Zuraide de Figueiredo
Guedes
Rua Schuwartz Vieira, nº 525
28.390-000 – Porciúncula - RJ
(22)3842-1007/9833-4196
governador@lionslc11.org.br
Assistente da Governadora:
CaL Angela Maria Gripe
Rua Schuwartz Vieira, nº 525
28.390-000 Porciúncula - RJ
(22)3842-1007/9818- 2426
magripe@bol.com.br
1º Vice-Governador:
CL José Eduardo Côgo
Rua Fioravante Rossi, nº2350
CEP: 29.703-810 Colatin - ES
(27)3722-0415/9987-3506
eduardocogo@hotmail.com
2º Vice-Governador:
CL Francisco Roberto C.
Moreira
Rua Mariano de Brito, nº 60
28.035-055-Campos - RJ
(22) 2739-8124/2733-3671
robertaolcplanicie@gmail.com
Secretário/Tesoureiro:
CL José Carlos Lemos
Av. General Atratino C.
Coutinho, nº49 – Itaipu
24.342-270 – Niterói - RJ
(21) 2709-4104/8635-5409
secretario@lionslc11.org.br
Adj. Secretário/Tesoureiro:
Cal Glaucyra Accácio Lemos
Av. General Atratino C.
Coutinho, nº49 – Itaipu
24.342-270 Niterói - RJ
(21) 2709-4104/8635-5208
galnit@terra.com.br
Diretor de Informática:
CL Paulo Pereira de C. Leal
Av. Praiana, nº 1215/302 –
Praia do Morro
29.216-090 – Guarapari - ES
(27)3361-4836/9983-1331
assinformatica@lionslc11.org.
br

orçamento aprovado pelo Conselho Distrital. Penso que essa questão pode ser resolvida pelo
próximo governador, a atual governadora através da assessoria pode entender que o distrito
sobrevive com uma cota menor. Sinceramente, em minha opinião, penso que podemos
resolver logo isso para aproveitarmos o tempo a fim de discutirmos outros assuntos mais
relevantes, que são os problemas que os clubes atravessam. Nós estivemos agora a pouco no
FOLAC e percebemos que os discursos dos clubes americanos e dos latinos americanos e do
caribe, possuem problemas bem parecidos com os nossos: falta de encantar os leões,
problemas de retenção, admissão. O diretor do México fez em sua conferência abordando os
problemas que nós temos. Creio que podemos dar, mais uma vez, um voto de confiança a
governadora. A Governadora Zuraide disse: Se está sendo apresentado um projeto de
orçamento que permite que o distrito sobreviva, penso que a assembleia poderia dar esse voto
de confiança. Eu vou sempre defender a autonomia do governador do distrito. A palavra é
concedida ao CL José Adalberto: Prezadíssima, companheira Zuraide. Saúdo a mesa,
companheiros e companheiras. Eu não gostaria de estar fazendo uso da palavra neste instante,
mas após excessiva e repetitiva colocação dos clubes aqui, a quem eu muito respeito e admiro,
vejo-me aqui na condição de colocar alguns fatos que talvez não sejam do conhecimento de
todos. Quando no início da nossa gestão 2009/10 na cidade de Cachoeira do Itapemirim, na
instalação do gabinete, nós apresentávamos a nossa proposta orçamentária. Tínhamos sido
orientados pelo companheiro e secretário do distrito inúmeras vezes, já que não tínhamos
experiência dessa proposta orçamentária. Uma vez que estive um pouco afastado do clube que
foi envelhecendo e não renovando. Naquele momento quando apresentamos a proposta, o
companheiro Pessanha, nos alertou que a proposta estava falando de R$ 36,50, mas que
tínhamos que acrescentar mais R$ 4,00 da revista do Lions que não tinham sido passados para
mim, então seria R$ 40,50. Neste momento tomando conhecimento de que a taxa distrital
nossa era simplesmente irrisória, após consulta aos clubes do distrito múltiplo. Encontramos o
seguinte: quando nos cobrávamos R$ 36,00 o clube que cobrava menos no DMLC estava acima
de R$50,00. Na época o clube de Campinas cobrava um valor de R$ 80,00 de cota distrital. Daí
nós não perdemos tempo. Começamos naquela hora o procedimento de avaliação e
preparação da cota distrital. Ali começou no tempo certo, conforme estatuto do distrito. E esse
ato foi continuo com o trabalho da comissão. Eu não sou advogado, mas isso se chama em
direito de ato continuado. Bom, apresentamos uma comissão formada pelo tesoureiro do
nosso ano leonistico, o primeiro vice-governador Zuraide, o segundo vice-governador Jose
Eduardo e um ex governador, que era presidente da comissão de finanças, PDG Josias
Azevedo. Nós tivemos escrúpulos para criar e analisar os dados nessa comissão. Foram feitas
muitas consultas a inúmeros distritos do Brasil e chegou-se à conclusão que a nossa taxa era a
mais baixa de todos os distritos. E que estávamos há 8 ou 9 anos sem reajustar a cota distrital e
depois analisando isso: o custo per capita desta cota. Nós começamos analisando o seguinte:
se uma pessoa pode pagar R$ 8,00 por mês porque não pode pagar R $ 9,00 ou R$ 9,30? Para
uma pessoa entrar no Lions Club acredita-se que ela tem estabilidade social econômica. Não
podemos colocar no Lions pessoas que não têm rendimentos fixos. Temos que colocar pessoas
com estabilidade social e familiar. Esses são pré-requisitos para participar e ser um clube de
serviço. Fizemos a comissão se reunir e ela apresentou ao conselho distrital em Campos na
qual foi discutido, e não usou da palavra quem não quis. Eu não decidi sem antes discutir
amplamente. Depois de apresentada a discussão foi a data em Saquarema. Fui brutalmente
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agredido. Fui vilipendiado, mas jamais respondi as agressões devido às minhas convicções, fé
religiosa. Entreguei a Deus. Lágrimas muitas vezes derramei sem minha família saber o motivo.
Eu estava sendo agredido por pessoas que considerava companheiros e que respeitava
profundamente. Agora, apesar de muito sofrimento e dificuldades conseguimos em nosso ano
leonistico um fato inédito. O nosso distrito foi o de maior crescimento naquele ano do múltiplo
LC. Conseguimos aumentar apesar de um clube fechar. Éramos 52 clubes passamos para 51 e
no final estávamos em 53. Companheiro Ricardo sabe da dificuldade que tivemos para fundar o
clube Novo Venécia. Aqueles que me agrediram não sabem a intensidade do ato, mas eu já os
perdoei. Esqueci e entreguei a Deus. Palavra cedida a um companheiro do LC Linhares: Bom dia
a todos. Gostaria de cumprimentar a governadora Zuraide e em nome dela a mesa e todos os
companheiros da mesa. Gostaria somente de fazer uma pergunta ao Secretário. Penso que
entendi que a proposta não era de redução da taxa, mas de um desconto para os clubes que
pagam em dia. É isso? Resposta do CL Lemos: você pode interpretar dessa forma, mas a
proposta é R$ 45,00 a cota. Além de haver falado foi distribuída para cada clube uma cópia da
proposta orçamentária. Estudando esta proposta fiz uma projeção da futura proposta
orçamentária do companheiro Côgo. Uma projeção da receita e despesa. Ele vai ter muito
dinheiro. Ele não será sacrificado. Ele terá R$ 146.000,10 atendendo as mesmas despesas que
temos aqui. Exatamente as mesmas. O valor elevado para a representação de gabinete visa a
atender também ao Instituto de Liderança e foi calculado de forma bem criteriosa. O próximo
governador receberá de saldo dessa gestão R$ 37.290,00. No cálculo não estamos
considerando os clubes que serão criados. Dentro de pouco tempo teremos o Clube de Búzios.
Infelizmente, foram cancelados 3 clubes. Os três clubes fechados que o governador Adalberto
deixou. Ele criou três e nos perdemos três. O LC Universitário não pagou nunca e teve uma
tolerância incrível de LCI até o mês de dezembro. Houve muito critério na apresentação da
proposta. A minha visão de administrador é que o distrito não precisa de tanto dinheiro para
garantir as suas necessidades. Porém restará muito no final da próxima gestão. E terá ainda
mais, se ele economizar como ele diz que o fará. Pela minha projeção ele terá R$ 15.090,00 de
folga. Contudo, fica a critério dos companheiros votarem. A palavra foi cedida pela 2ª vez ao
Darly Vasconcelos: é difícil chegar a uma conclusão em relação a essa polêmica. Mais uma vez
gostaria de fazer um apelo aos que possuem direito a voto para o bom senso para não
retroagirmos. Só quem conhece os encargos de uma governadoria é quem esta no exercício
dela. O nosso distrito não possui despesas maiores porque os governadores arcam com os seus
próprios bolsos. E se o companheiro disse que R$ 15.000 sobrarão, isso não condiz com a
realidade, se tivermos que colocar mais um funcionário. E se o Côgo tiver que fazer o que a
companheira Zuraide faz de ter dentro de sua casa um funcionário. Isso tem que acabar no
nosso movimento. Ou nós partimos para o profissionalismo ou nós desistimos. Porque eu não
tenho condições. Não sei se o Côgo tem. O Robertão possui dinheiro pra tirar do bolso. Já ouvi
de um presidente de conselho dizer que já perdeu no ano leonistico dele um apartamento. Eu
gostaria de saber da Zuraide quanto ela já tirou do bolso. Ou o distrito arca com a
responsabilidade dos gastos ou a gente fecha as portas. Eu não vou ficar aqui discutindo o que
meia dúzia de pessoas pensa a favor ou não do valor de R$45,00 ou R 50,00 que está defasado
a mais de 6 anos. Nós não temos governos futuros. Hoje há dificuldade para arranjar um
candidato a vice-governador. Não é justo o governador pagar para sê-lo. Bastam as
mensalidades que nós já pagamos. Ou assumimos a qualidade de administradores natos ou
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vamos ficar brincando de administradores. Penso que é um descaso não respeitarmos as
futuras despesas que podem surgir. Muito obrigado. A palavra é concedida ao CL Roberto, 2º
Vice: Companheiros, o Leonismo se faz com o prazer de servir, quando se chega a uma
assembleia, a pessoa ao sair de casa já gasta dinheiro. Gente, temos que vir para cá com o
pensamento provido de amor e preocupação de servir e não com mesquinhez. Eu fui
prejudicado quando o Lions Club de Campos não votou em mim para 2º. Vice. O Leonismo não
pagou ou votou em mim. Dentro de mim tenho a responsabilidade, uma vez que aceitei o
cargo. Fui ao Rio de Janeiro tive gastos. Fui a Campos e fiquei contente de saber que o clube de
um dos vices pagou para o candidato elevar o nome do clube no distrito. Isso é ser certo. O que
o Darly falou não é nada porque aquele que, quando passa o cavalo arriado, não monta é
burro. O Leonismo não é feito para burro. Ele é feito para pessoas inteligentes; Quando somos
escolhidos na comunidade é porque nós somos bons. E o bom tem que ser 100%. Então
quando chego aqui e danço na praça com pessoas pobres carentes, digo que o que importa é:
fazer amigos, já que quando morremos se somos bons muitos irão ao enterro. Estou super
contente como o Lions Clube de Campos, pois quando aconteceu àquela catástrofe na serra o
Pessanha reivindicou, através do site, ajuda. E Campos foi o 1º a mandar R$ 3 000,0. Isso tem
que ser aplaudido visto que poucos clubes mandaram. Como segundo vice me senti na
obrigação de chegar ao meu clube com bem menos pessoas e arrecadamos R$1.500,00. Não
contente fui a uma empresa e pedi. Ela enviou 15.000 litros de água. Temos que trabalhar para
servir as pessoas na hora certa. Com relação à previsão orçamentária já foi explicada pelo
Adalberto. Eu não sou rico e nem político, mas trabalho 8h por dia para o Leonismo, visando a
ajudar o meu semelhante. A Governadora Zuraide, após a discussão colocou em votação a
proposta apresentada pelo Tesoureiro. Ela pode ser aprovada ou rejeitada. Peço ao meu
companheiro José Eduardo que confira os votos positivos e negativos. Coloco em votação a
cota de R$ 45,00 para o 2º semestre de 2010/11. Contados os votos, a proposta foi REJEITADA.
A proposta sendo rejeitada será mantida a cota semestral per capita no valor de R$ 50,00. A
Governadora Zuraide agradeceu, apesar de parecer perda de tempo, mas eu agradeço as
considerações e discussões e esclarecimentos que tivemos aqui. Além de termos a
oportunidade de ouvirmos os prós e contras. Muito obrigada aos Membros do Conselho
Deliberativo que deram os seus votos conscientemente. O Mestre de cerimônia PCC Darly,
vamos passar para o seminário de desenvolvimento de Liderança. A Governadora Zuraide
explicou: nós criamos o Instituto de Desenvolvimento e Liderança segundo orientação e
cobrança do Lions Internacional. A intenção é que seja repassado para todos o que ele significa
e como irá nos ajudar nas necessidades do Distrito, regiões e clubes. Convido o companheiro
Theócrito e as companheiras Anézia e Ângela para a realização da oficina nos próximos 40
minutos. A Ângela fez o curso no Paraguai e os outros no Peru. Pediu para desfazer a mesa.
Iniciando, a Cal Ângela fez exercícios de relaxamento com todos. Ela incentiva todos a
apertarem as mãos. Faz referência à parábola dos talentos que nos ensina a quanto mais
recebemos mais devemos oferecer. Realiza então a sua palestra sobre as funções do MENTOR
EFICAZ. Em seguida falou a Cal Anézia: fiz o curso há 2 anos no Peru. A intenção hoje é convidar
a todos os leões novos ou não que queiram dividir conhecimento. Vamos fazer uma
capacitação. E a ideia era para ser hoje, mas em vista do tempo não foi possível. Então já
marcamos uma data para dois de abril aqui em Guarapari. As fichas de inscrição estão
disponíveis e a partir de segunda feira estarão no site. Qualquer associado interessado poderá
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fazer sua inscrição. A duração do curso é das 09h às 17h. Se os companheiros do Rio de
Janeiro desejarem poderão participar. Mas fiquem tranquilos que mais tarde agendaremos
uma data no Estado do Rio. No ultimo encontro em Cachoeiro usei a frase de Adélia Prado:
“Não quero a faca nem o queijo. Eu quero a fome”. Queremos leões com fome de
compartilhar. Obrigada. Em seguida falou o CL Theócrito: www.atitude.com. O leão precisa
usar no coração atitude. Nós temos que assumir esta palavra: atitude. O leão sem ela é um
gato. O que existe é o espírito leonistico. E todos nós somos possuidores desse espírito. Somos
à imagem de Deus e temos esse espírito. Na essência somos iguais nas diferenças nos
respeitamos. O mentor é para construir algo forte, alegre e saudável. Precisamos de
compreensão. Precisamos ter voluntário diferente: com espírito profissional e não de fim de
semana. Temos que ter esperança. O sonho é o alimento. A meta do Leonismo forte é:
fomentar, estimular e cobrar conhecimento, habilidade e atitude. É necessário planejar. Isaias
profetizou a mensagem sobre a vinda de Cristo. Melvin Jones quis abrir em 1917 um portal
para a humanidade. O nosso atual presidente internacional abalou o “mentoring”. Ele retomou
a ideia de treinar a “leonzada” para reviver esse poder que nós temos. Zuraide foi pega para
dar essa sacudida e colocar as pessoas em atividades. Esta é a pedra angular, para se chegar ao
portal. Nós não podemos ficar a ver navios. O leão precisa estar pronto para o risco.
Precisamos aprender treinar e nos tornarmos leões mais cultos. Musica Wonderful World. Em
homenagem a música: mundo maravilhoso vai dar as mãos e orar pelo Rio de Janeiro que
sofreu uma catástrofe. A Governadora Zuraide falou que hoje faz um mês da catástrofe do Rio.
Todos fazem uma corrente e um minuto de silêncio e conclamaram a oração universal do Pai
Nosso. A mesa é recomposta. A governadora passa a palavra ao CL Vilela, Presidente do CG do
DMLC: Governadora, companheiros e companheiras. Quero consignar mais uma vez a
satisfação de nos encontramos em Guarapari, participando deste feito. Lembramo-nos do mês
de maio 2010 quando exatamente fomos eleitos para a presidência do Conselho de
Governadores, contudo com o aval deste distrito. Temos observado, em primeiro lugar
discordamos de sua colocação quanto ao aspecto referente à riqueza da companheira. A
companheira é riquíssima e temos provas cabais disso. A companheira é riquíssima em
virtudes, de carinho e amor que valem mais do que qualquer bem material. Nós compramos
carros e relógio, mas não compramos dignidade das pessoas. E esse é o legado que levamos da
sua pessoa. Observamos que muitas das colocações que foram travadas aqui não diferem de
outros distritos. As discussões básicas são as mesmas, só mudando o tom. Dignidade de
colocar nomes de dizer e de se resolver. A resolução veio e os aplausos foram o resumo da
concordância. E a dignidade de olharmos nos olhos uns dos outros, sem ser vencidos ou
vencedores. A resolução ou a ideia decidida passou a ser nosso compromisso e ação. O que se
precisa colocar em discussão é a situação de nossos clubes. Não existem dirigentes leonistico
se não existem clubes. Não ha governadores de distrito se não existem clubes. O que se conclui
que a célula do movimento que muitas das vezes é desprezada por nós é o clube. Precisamos
de meios e mecanismos para revigorar o que hoje relegamos ao segundo plano. Ser
governador ou presidente necessita de uma exigência básica da qual nenhum de nós pode se
afastar: a obrigação de ser associado ativo de um Lions Club. Associado honorário não pode ser
governador. Dessa forma precisamos vivenciar o que está acontecendo nos clubes e o que mais
importante: a prestação de serviços. Temos ao exemplo vivo da Região Serrana. O que fizemos
aqui orar por eles está correto mais precisamos ter um plano estratégico porque temos vitimas
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e não há com fazer o tempo voltar. Houve vítimas. E elas precisam de ajuda. Compete agora a
construção de um novo mundo. A vida vai e volta como uma onda do mar. É importante que
nós dirigentes pensemos de forma efetiva acerca de nosso movimento, dos nossos clubes, das
nossas ações de prestação de serviço. Muitas dessas ações podem estar ocorrendo ou não por
causa de uma palavra: motivação. Motivar nada mais é do que dar motivo. E só conseguimos
motivar alguém quando damos motivo pra agir. Só existe clube quando há o espírito de dar e
receber. Precisamos resgatar no seio de nossa célula o que é mais importante: os clubes.
Exatamente, o sentimento de unidade e união. Falam que no Lions não existe política, mais há.
Sabe por quê? Na nossa família ela existe, quando temos dois filhos e damos a razão a um
deles. Perguntei ontem no jantar em que momento surgiu o Direito quando apareceu a
segunda pessoa no mundo houve a divisão, então o Direito remonta da criação do homem.
Precisamos renovar mentores através de seminários, porém não devem ser os mesmos a
assisti-los e sim outros companheiros para adquirirem conhecimento. Temos que dar
oportunidade a outros a conhecer e a surgir. Existe o caso do presidente que está no cargo há
10 anos e não dá oportunidade a outro. Ele acha que é o dono do clube se ele não fez nada em
um ano não será em 10 anos que o fará. O que acontece nesta casa é a acomodação. É o que
está acontecendo conosco. Olho para plateia e observo a mesma faixa etária de 60 anos.
Quando entrei no Lions tinha 23 anos. Todos me chamavam de garoto ou guri. O tempo passou
e continuam me chamando assim. O quero dizer é que precisamos resgatar pessoas da nossa
idade, pessoas aposentadas que estão dispostos e com mais disponibilidade. Temos que
adaptar as nossas ações à realidade que vivemos. E aproveitar a nossa força e experiência.
Lembrar-se de uma coisa muito importante: planejamento. Não há receita, o que existe é a
palavra vontade que pode ser traduzida para dedicação e companheirismo e, juntas, essas
palavras com certeza se traduzirem em consciência. Gostaria de mencionar a historia da águia
que aos 30 anos precisa tomar uma decisão. Ela se encontra pesada com o bico dobrado não a
mais capacidade de se alimentar então ela sobe no penhasco bate o bico ate quebrar
permitindo o nascimento de um novo bico. Arranca as penas e as garras aguardando o
surgimento de novas. Temos um movimento há 100 anos e nenhuma entidade pode sobreviver
a tanto tempo. Pensem se desejamos assumir a postura da águia subindo no penhasco e
fazendo uma contrição e quem sabe adotando uma nova postura pra vivermos mais 100 anos
oferecendo os serviços que nossas comunidades esperam e necessitam. Companheiro
desculpe por termos nos alongado tanto mais não nos perdoaríamos se não disséssemos a
vocês não o que o Lions recomenda, mas o que sai do fundo do nosso coração e pensamento.
A Governadora Zuraide disse que, estamos encerrando a parte da manhã com as colocações do
nosso Presidente do Distrito Múltiplo. Retornaremos às 14h. Reiniciando, a Governadora
Zuraide convidou a todos para ficar de pé e juntos iniciarmos a segunda parte do dia. Rogando
a Deus pela grandeza da Pátria, pela paz, pela união entre as pessoas, declaramos aberta a
segunda plenária do terceiro Conselho Distrital do Ano Leonístico de 2010 e 2011. Peço ao
companheiro PGD José Adalberto para fazer a invocação a Deus. Em seguida a Governadora
Zuraide, convidou para guarnecer a bandeira de Lions o companheiro Luiz Carlos Nunes; para
guarnecer a bandeira de São Paulo o Presidente da Divisão E 2, CL Pardal; convidamos para
guarnecer a bandeira do Estado do Rio de Janeiro, o CL Pessanha; a Cal Leila para guarnecer a
Bandeira do Espírito Santo, e o CL Américo para guarnecer a Bandeira do Brasil. Convidou a
todos para cantar a primeira estrofe e estribilho Hino a Bandeira. Em seguida o Mestre de
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Cerimônias, CL Darly agradece a honra e dando prosseguimento convidou o PDG Pessanha, e o
CL Celso – Presidente da Região F, ambos do LC Nova Friburgo para falar sobre a catástrofe
ocorrida na região serrana do RJ. Antes a Governadora nomeia a Comissão de Moções com o
CL José Adalberto, o CL João Nascimento, de Linhares e o CL Josias. Nomeia como integrantes
da Comissão de Estatutos, o CL Luiz Carlos Nunes, o CL, Luiz Cordeiro. Substituiu o CL Pessanha
em virtude da apresentação que iria fazer, pelo CL Marcelo, de Cabo Frio. Em seguida falou o
CL Rui – do LC Nova Friburgo descrevendo todas as ações e ocorrências da tragédia e o
trabalho realizado pelos CCLL Celso – Presidente da Região F e o CL Pessanha. O CL Pessanha
falou complementando e dizendo sobre as doações recebidas e do apoio da Maçonaria. Ao
final o CL Pessanha continuou: como estávamos falando, nós encontramos a única maneira que
de agradecermos a vocês essa solidariedade, esse amor, esse carinho, foi uma coisa muito
singela que o pessoal de Friburgo trouxe pra vocês. A gente não tinha como agradecer. Não há
maneira de agradecermos de forma efetiva, mas queremos deixar um muito obrigado a
todos... Musica e distribuição de rosas. Meus amigos, muito obrigado, ajudem Nova Friburgo,
obrigado! Palmas. Prosseguindo a Governadora Zuraide ainda muito emocionada, disse ser
difícil a gente ver agradecimento como este! Contar parece mentira! Nós fomos lá ver a
catástrofe do dia 12, nós fomos dia 27, estava difícil da gente controlar a reunião, de ver assim
tanta tristeza. Porque há poucos dias atrás nós tínhamos visitado Nova Friburgo com aquela
beleza, cheia de flores e ver assim aquela cidade completamente destruída. Companheiros
cansados de trabalhar. Mas Deus é fiel e vai continuar ajudando a cidade e toda a região
serrana e vocês que estão aqui hoje, nós temos certeza que vocês são líderes especiais, que
Deus vai dar forças a vocês para continuar liderando e fazendo aqueles passos para novíssima
Nova Friburgo, que Jesus abençoe a todos. E eu tenho certeza que aquele movimento que nós
fizemos aqui hoje de oração vai continuar todos os dias. Nós vamos elevar o nosso pensamento
ao trono de Deus para Ele proteger aquela região, e principalmente, vocês que são líderes que
estão ocupando cargos e vão continuar sendo iluminado pelo Divino Espírito Santo, para que
vocês tenham paciência, como ele disse até com os companheiros. Tenham certeza que serão
recompensados por Deus e vocês continuarão ajudando aos necessitados assim com muita paz
e muito amor no coração. O PCC Darly, prosseguindo a nossa pauta, companheira
Governadora, temos agora a palavra dos presidentes de clubes. A Governadora pediu para
continuar nosso trabalho recuperando as forças e energias. Convido os presidentes a
mencionarem seus projetos e os feitos de seus clubes de maior vulto. Vamos ver quem será o
primeiro. Logo depois, CL Kelly: boa tarde. Sou do Lions Clube Vila velha, que por graças de
Deus no momento estou presidindo aquele clube, gostaria de mencionar que na nossa reunião
de terça-feira trata da comemoração de 50 anos no dia 26 de fevereiro, ou seja, dos 50 anos
Lions Clube Vila Velha. Em virtude da catástrofe nós por decisão da mesa diretora
suspendemos a nossa solenidade e os todos os recursos que seriam gastos em publicações,
festas e o jantar foram revertidos para esse flagelo. Decidimos promover uma missa
comemorativa dos 50 anos e ajudamos nossos irmãos com todos os recursos que seriam
arrecadados para a festividade. Muito obrigado. A Governadora agradece: obrigada a todos
do clube. O próximo presidente CL Lidiel: sou do Lions Clube Aracruz. Nós mandamos uma
singela contribuição para nossos companheiros de Friburgo. O Lions Aracruz realiza dois
grandes projetos: em cada semestre realizamos um projeto denominado Lions em Ação, que
visa a emissão de documentos, pressão alta, controle de colesterol, já realizamos 1200
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atendimentos. O relatório encontra-se no site do distrito. Também agora em janeiro fizemos
um programa chamado Lions na praia onde recolhemos o lixo visando conscientizar a
comunidade para os cuidados com o meio ambiente. Nessa atividade recolhemos uma
tonelada de lixo. Essas foram as grandes atividades do período. Itaperuna: boa tarde
governadora e todos da mesa. Informo que realizamos um evento que rendeu R$ 16.000,00 e
participamos também da campanha em beneficio dos flagelados de Friburgo. Para nós foi
muito entusiástico, juntamos muitas doações e foi muito importante isso. CL Ronaldo do LC
Saquarema: estou engasgado, porque sou filho de Friburgo, minha vida profissional começou
em Friburgo. Lá eu me formei em Odontologia e realmente quando nós começamos a escutar o
que estava acontecendo na cidade, Saquarema se mobilizou e conseguimos um caminhão de
alimento, água e roupas e fomos em grupo entregar ao companheiro Pessanha. Realmente a
cidade está acabada. Nós em Saquarema vamos fazer uma noite de massas Italiana no dia 25, o
qual o montante arrecadado vai ser repassado pra vocês. O outro projeto que temos é de meio
ambiente que visa substituir as sacolas de supermercado com sacolas que possuirão os
emblemas do Lions. Elas serão vendidas e o montante será destinado a vocês. Era isso que eu
tinha pra dizer. Depois vou distribuir o nosso jornalzinho, muito obrigado. CL Eleomir Ferrare,
boa tarde a todos. Eu sou presidente do Lions Clube de Colatina. Boa tarde, especialmente
para a governadora e os demais membros da mesa diretora. O Lions Club de Colatina funciona
há 45 anos, nós planejamos durante o ano leonistico algumas ações dentre elas sempre na
primeira semana de agosto, nós fazemos nosso tradicional baile dos anos dourados. São
vendidos, mais ou menos 1300 convites. Essa ação sempre é desenvolvida com alguma
entidade, entre elas: ACV, associação dos cegos, o anjo de regate que é uma casa que recupera
pessoas deficientes. E nessas grandes ações que são colocadas em telões a gente divulga aquilo
que às vezes a gente se esquece de divulgar, porque todas as empresas divulgam a marca e nos
às vezes nos esquecemos de divulgar essa marca valiosíssima que o Lions Club. As pessoas
precisam saber o que é o Lions Clube, inclusive em 6 de agosto está programado o nosso baile
dos anos dourados com a Banda “Renato e seus Blue Cats” sempre como uma banda nacional.
O tema da música nos remete, já que somos um clube de velhos, então agente busca lá nos
anos 70 na qual fomos jovens. No dia 10 de outubro vamos fazer um trabalho na cidade
pedalando com a família um passeio ciclístico que termina sempre na praça, onde haverá
medição de glicose e essas coisas que envolvem pressão com a faculdade de Medina de
Colatina. E com isso vamos espalhando por toda a cidade o nome Lions Club. Depois no mês
de maio e junho o frio se aproxima desenvolvemos uma ação lindíssima com nossos
companheiros com excelentes tocadores de viola que integram a turma da viola que é o
projeto cantar para esquentar onde a entrada é um edredom, um edredom bom que a gente
negocia com as lojas da cidade e essas ações nos proporcionam o recolhimento de muitas
doações como, por exemplo, a última com 1000 edredons que distribuímos. E a gente gostaria
também de lembrar que uma das grandes ações para a qual o Lions se preparou durante os
últimos três anos é que de lá saísse um governador. Durante 45 anos não tínhamos essa honra
e oportunidade. No meio de nós dou a oportunidade do nosso governo e ele sabe a estima, o
respeito e o carinho que nos temos por ele e pelo trabalho que esta dentro de seu coração que
é o serviço. E quando eu o ouvi falar dessa questão de Friburgo, eu sempre digo o seguinte não
existe outra forma de mantermos o nosso clube ativo a não ser pelo serviço. Essa história de
muito discurso na verdade o que precisa é a participar e o querer trabalhar. Então é preciso ter
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ações que as pessoas se sintam úteis no clube e trabalhem. Esse é o sentido do clube quando
você chama os companheiros para irem participar desse ou aquele evento vai todo mundo
motivado. Divergência isso faz parte da nossa vida. Não existe o sentimento mais bonito mais
belo feito por Deus que é o sentimento do perdão. A vaidade destrói o clube. É um sentimento
perverso, mas Deus fez as coisas para que se tenha um equilíbrio. Você tem que ter coragem
de dar um passo atrás não é medo de ninguém não reconhece que errou e acabou. Olhe nos
olhos. É assim na família e na vida para que a gente possa passar para nossos filhos os valores
decentes. E que as pessoas sintam vontade de ficarem perto da gente. E não se afastar. É isso
muito obrigado. Desculpo, eu esqueci que vim aqui pra falar de outra atividade que vocês
podem também copiar. As empresas que têm um regime de contribuição de imposto de
renda, os contadores sabem disso, quando vocês irão recolher o imposto de renda tem um
percentual que você em vez de pagar para o governo federal você pode pagar para uma
entidade devidamente qualificada para isso. Os clubes de lions reconhecidos pela receita
federal, com recursos voltados para atividades ligadas a infância e adolescência, podem ser
receptores de recursos das empresas. Se ela ia pagar R$ 50. 000,00 de imposto de renda ela
paga R$ 45,000,00 para receita e 5.000 também ela paga, mas vai direto para essa conta de
infância e adolescência da qual repassamos para um território chamado território da paz e um
bairro carente, onde as crianças ficam expostas diretamente ao risco das drogas. E esse recurso
tem essa finalidade. A pessoa física se quiser fazer doações, também podem até o dia 31 de
dezembro de cada ano e serve para a declaração dos anos seguintes até 6% do seu imposto a
pagar em vez de pagar mil reais para o governo federal você entra e paga 60 para a entidade e
340 você paga lá. E uma forma de você divulgar o Lions porque a empresa que doa para a
comunidade, ela mesma fica sabendo que foi através do imposto renda e por meio dessa
marca valiosíssima do Lions Clube. Eu tenho comigo toda a legislação. Se alguém quiser pode
me procurar no Lions de Colatina. Nós estamos prontos para ajudar. Acho que vale a pena.
Depois veio a Cal Neide Antoni: presidente do Lions Clube Campos Tamandaré esse ano, nesse
semestre que encerramos nós trabalhamos na semana do idoso com doações de prêmio numa
festa que foi feita no asilo monsenhor Severino. Houve campanha de vendas nas barracas para
ajudar o asilo como a creche. Recuperamos também os brinquedos da creche. A associação
Vida Amor, de dependentes químicos da nossa cidade, ajudamos alguns anos. Esse ano através
da Prefeitura ter doado maquinas para trabalhar na agricultura, instalamos uma biblioteca que
acreditamos muito importante à leitura. Também trabalhamos aquela semana da saúde do
Lions de Campos e fizemos um número considerável de atendimentos. Quanto a Friburgo,
quando fomos convocados resolvemos não doar agora, exatamente por esse problema que
depois que passa o tempo, não tem mais ninguém para doar. Vamos esperar, porque depois
vão precisar, pois as necessidades não acabam de repente. Depois do carnaval vamos nos
juntar para ajudar vocês. A Cal Selma Moreira presidente do Lions Campos Planície, temos
anualmente um trabalho junto a usina de Tocos fazemos um trabalho de saúde e bem estar
sempre junto com a Hospital Fundação Benedito Nunes e Hospital Álvaro Avim, temos também
um atendimento ao asilo com fraldas e materiais de limpeza que conseguimos nas gincanas e
bingo. Fizemos doação para catástrofe da Serra. Prestamos assistência às mães carentes que
tem gestação de risco no hospital dos plantadores de cana e doamos também os enxovais de
bebê. Na semana do idoso demos lanches para a Santa Casa. Muito obrigada. O CL Everaldo
Monteiro: sou presidente do Lions Clube de Campos. Além das atividades permanentes que o
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clube tem, desenvolvemos duas outras importantes: primeiro foi a reforma da creche
Monsenhor Severino e na semana que antecede o carnaval vamos fazer uma grande campanha
de prevenção contra o trânsito na estrada federal BR 356 que liga às principais praias do
município. Uma região de alto índice de acidente, usando pela primeira vez revistas em
quadrinhos editadas pelo nosso clube, toda colorida versando sobre infrações de trânsito. Vai
ser uma atividade pioneira que vamos fazer no meio de fevereiro. Deixando um pouco de lado
o nosso clube eu gostaria de fazer uma sugestão sobre o problema de Friburgo, uma sugestão
que não seja caro para nenhum companheiro ou clube. Se o Lions Clube de Friburgo um
relatório explicando o que era a cidade antes, quantos habitantes tinham, o que aconteceu,
aproveitando as fotos que foram exibidas encaminhar para a governadoria que mandaria para
o Lions Internacional a nossa sugestão é que cada companheiro aqui e no mundo doasse um
dólar em beneficio da cidade de Friburgo. O que o companheiro afirmou aqui não é o resgate
imediato, mas o que será Friburgo amanhã quando não tiver mais as doações. A cidade vai
continuar toda destruída, sem emprego, precisando ser construída. Esta sugestão talvez não
fique cara para ninguém e se o Lions encampar será a solução da cidade de Friburgo. Muito
obrigado. O Lions Campos São Tomé participou da semana do idoso, na Santa Casa, também da
semana da Saúde e atendimento as mães carentes com enxovais e cortinados. Quanto a
Friburgo estamos aguardando para remetemos recurso que ainda vamos trabalhar para isso.
Jorge Calisto: sou presidente com muito orgulho do Lions Clube de Araruama e quero saudar a
governadora de distrito e em nome dela ouso cumprimentar a todos os componentes da mesa
principal e a todos presentes. Tivemos o privilégio de acompanhar o companheiro Adalberto e
a Governadora. Eles tiveram oportunidades de nos visitar como visitaram todos os clubes do
distrito e conheceu nosso centro comunitário que desde 1972 abriga Sociedade Pestalozzi de
Araruama uma entidade que acolhe nossos irmãos dependentes de necessidades especiais. Em
função disso, nós ficamos reduzidos o centro comunitário lá há mais de 3.000 metros
quadrados e de 1972 para cá foram feitas várias obras e nós construímos muita coisa lá, com a
Pestalozzi desenvolvendo suas atividades normais. Naquelas instalações nós ficamos com um
quartinho e não temos lugar nem para expor nossos troféus e nossos materiais de uso e de
campanhas publicas. Então nessa campanha não pudemos ser um órgão arrecadador de
donativos em função de espaço que não temos. Os nossos atendidos lá ocupam todas as
dependências da área construída no centro comunitário. Realizamos quase todas as atividades
programadas pela governadoria e o natal solidário que sempre fizemos desde muito tempo.
Então, companheiro Pessanha pode contar conosco para o que for necessário. O CL Celso
Altoé: Sou do Lions Clube Cachoeiro de Itapemirim. Realizamos todo ano e essa foi a sétima
campanha expo flor de venda de flores e plantas de Holambra quando conseguimos uma
arrecadação bastante significativa cujos recursos focam na distribuição de cadeiras de rodas
que distribuímos em nosso clube. Não fica um pedido sequer de cadeiras que não seja
atendido, quando está terminando o estoque agente sempre renova. E é a nossa atividade
principal. Todos sabem que Cachoeiro sofreu a maior enchente até hoje. E esses recursos
foram destinados a essa catástrofe. Então os clubes de serviços de Cachoeiro contribuíram em
muito com as necessidades das pessoas, também destinamos uma ajuda para Friburgo. Nossas
ações são divulgadas pelo jornalzinho que todos receberam por meio do professor Davi.
Realizamos 2 churrascos por mês e o dinheiro arrecadado é destinado as nossas atividades. O
CL Robson: sou presidente do Lions Clube Serra, boa tarde. O nosso projeto é o Lions na praça
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que é a distribuição de livros de vários títulos, (nós fizemos convênio com a Biblioteca
Municipal), já realizamos 03 edições e foram distribuídos cerca de 2.500,00 que atingem desde
crianças até os idosos. Temos também nossa feijoada que é realizada anualmente e com ela
nós ajudamos asilo “Pouso da Esperança”. No Natal ajudamos várias famílias com cestas
básicas e outras coisas. Obrigado. A Cal Cleusamar, boa tarde a todos. Nossa participação é a
de triagem dos andarilhos, com a Prefeitura. E estamos fazendo uma campanha praticamente
organizada para Friburgo junto com toda a grande Vitória colocando tudo em nossa sede. Só
falta o transporte, mas já há companheiros providenciando esta questão. Temos também uma
parceria com o projeto dermatológico “Salve sua pele” da igreja presbiteriana uma vez por
mês. Obrigada. O CL Antonio Roberto: representando o presidente do Frade e a Freira. No
mês de outubro fizemos uma rifa beneficente na qual nós compramos 35 cadeiras de rodas,
que é parte de nossa campanha permanente com a rifa. Arrecadamos R$ 5.000,00. Fizemos
também um almoço no mês de agosto beneficente e obtivemos uma renda de R$ 10.000,00,
que foi destinado totalmente aos renais crônicos. Também temos a nossa creche que é uma
das nossas maiores obras que é o Centro Educacional Infantil Frade e a Freira, no bairro Santo
Cristo. A governadora conhece. A creche foi transformada e será agora inaugurada. Ela abriga
450 crianças. No dia 31 de dezembro a cidade de Cachoeiro foi inundada e o nosso Clube em
parceria com a prefeitura doou 250 colchões. No final do ano, fizemos uma campanha conjunta
com a Escola Ipê junto com a companheira Lizete e com isso conseguimos arrecadar material
de limpeza. Esses já foram doados para todos os asilos da cidade de Cachoeiro. Está
programado um jantar dançante para final de abril no qual vamos vender 500 convites. Muito
obrigado. O CL José Antonio Tanuri: sou presidente do Clube Rubem Braga. Cumprimento a
Governadora e a todos presentes. Fizemos parcerias com shopping Sul entregamos mais de
650 brinquedos e kits escolares. Arrecadamos 2.000k de mantimentos, sendo uma parte
entregue a prefeitura para ser doado aos desabrigados pela enchente do Itapemirim. A esposa
do prefeito Sra Auxiliadora pediu socorro e ajudamos com mais de 500 k de mantimentos.
Levamos a Orquestra Jacobino no Natal e a árvore solidária com a participação da SELITA. É
uma orquestra com 82 jovens em sua maioria da periferia da cidade Campos. Foi uma festa
maravilhosa com 1000 pessoas e aproveitamos o momento e realizamos homenagens com
placas de honra ao mérito para pessoas que são nossos parceiros. Trabalhamos em parceria
com a Defensoria Publica no atendimento a pessoas na área jurídica e encaminhamento
médico. Fomos os primeiros a enviar medicamentos para Friburgo como consta no site do
distrito LC 11. Obrigado. O CL Arthur: sou presidente do Lions Clube Cachoeiro de Itapemirim,
o segundo em atividades. Nós tivemos duas campanhas muito significativas. Uma delas foi a do
largo João XXIII sempre com o auxílio do Lions Rubem Braga. E a segunda atividade foi a
arrecadação do material que foi encaminhado para os flagelados das enchentes. Gostariam de
falar ao Lions de Friburgo algumas palavras de encorajamento de que vocês vão conseguir.
Saúde para todos. E boa sorte! CL Darly, Secretário do LC Guarapari: a presidente Vera Celso do
nosso clube tem medo de microfone e pediu para eu representá-la. Nossa campanha Lions em
ação com mais de 730 atendimentos com aferição de pressão, diabetes, otorrino, consultas,
ações jurídicas. O companheiro Theócrito mesmo depois da campanha ele atendeu mais de 25
pessoas no seu consultório. Dra Kátia, que é minha filha, é cardiologista, e faz atendimento as
pessoas, pois é uma meta que ela possui. Nós fizemos e fazemos todos os anos um kit para a
creche. E neste ano, foram entregues 66 kits que consiste em: uma muda de roupa, um

Sede Administrativa: Rua Santana do lapó, 31 - Ed. Livorno SL 205 - CEP: 29215-020 – Muquiçaba - Guarapari - ES
TeleFax: ( 27) 3 262 -84 72 - lion slc1 1@lionslc11.org.br - www.lionslc1 1.org.br

16

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES

DISTRITO LC-11 AL 2010-2011
(CNPJ: 27.784.685/0001-60)

GD Cal ZURAIDE DE FIGUEIREDO GUEDES
Lema: "MOTIVAR COM ALEGRIA E COMPANHERISMO"

Governadora do Distrito:
CaL Zuraide de Figueiredo
Guedes
Rua Schuwartz Vieira, nº 525
28.390-000 – Porciúncula - RJ
(22)3842-1007/9833-4196
governador@lionslc11.org.br
Assistente da Governadora:
CaL Angela Maria Gripe
Rua Schuwartz Vieira, nº 525
28.390-000 Porciúncula - RJ
(22)3842-1007/9818- 2426
magripe@bol.com.br
1º Vice-Governador:
CL José Eduardo Côgo
Rua Fioravante Rossi, nº2350
CEP: 29.703-810 Colatin - ES
(27)3722-0415/9987-3506
eduardocogo@hotmail.com
2º Vice-Governador:
CL Francisco Roberto C.
Moreira
Rua Mariano de Brito, nº 60
28.035-055-Campos - RJ
(22) 2739-8124/2733-3671
robertaolcplanicie@gmail.com
Secretário/Tesoureiro:
CL José Carlos Lemos
Av. General Atratino C.
Coutinho, nº49 – Itaipu
24.342-270 – Niterói - RJ
(21) 2709-4104/8635-5409
secretario@lionslc11.org.br
Adj. Secretário/Tesoureiro:
Cal Glaucyra Accácio Lemos
Av. General Atratino C.
Coutinho, nº49 – Itaipu
24.342-270 Niterói - RJ
(21) 2709-4104/8635-5208
galnit@terra.com.br
Diretor de Informática:
CL Paulo Pereira de C. Leal
Av. Praiana, nº 1215/302 –
Praia do Morro
29.216-090 – Guarapari - ES
(27)3361-4836/9983-1331
assinformatica@lionslc11.org.
br

calçado, um brinquedo e algumas pessoas que são padrinhos colocam algum doce. E na casa
de passagem foram 16 kits. O dinheiro que nos arrecadamos é através de 03 bazares que
realizamos. Com a catástrofe da região Serrana, o nosso Lions não enviou dinheiro, porque o
nosso clube é pobre. Porém fomos para os supermercados e conseguimos arrecadar uns 4.000
k de alimento entre itens de limpeza e outros. O nosso clube de Guarapari é solidário com a
Região Serrana. Um abraço muito especial. O CL Dalto: sou do Lions Club de Linhares. Boa
tarde a todos. Não sou presidente, mas me vejo no encargo de informar algumas ações que
desenvolvemos. Temos a ação que é feita todo ano, a do agasalho nos meses mais frios. Temos
uma campanha de trânsito devido ao alto índice de acidentes principalmente com
motociclistas. Fizemos no final do ano um leilão em parceria com a loja maçônica no qual
levantamos R$ 180.000.00 para o asilo dos velhos de Linhares. Temos o companheiro José
Maria que é presidente de uma comissão de construção que está com uma parceria de
construir em Linhares. Estamos com uma campanha diferente com os produtores de flores da
nossa região que se realizará no mês de julho. Temos uma campanha com as escolas para
exames e doações de óculos, para isso fazemos um bazar de roupa usada para levantar
recursos. Bem, companheiro Peçanha, nós não fomos os primeiros, mas também não fomos os
últimos a ajudar a Região Serrana. Fizemos uma reunião com as empresas e com certeza você
irá receber do nosso clube alguma doação para a sua região. Obrigado. CL Marcelo
companheiro de Cabo Frio: estou altamente nervoso com o microfone. Cumprimento a
Governadora e meus companheiros. Estamos aqui para falar de nosso clube, infelizmente a
presidente não pôde vir. Em setembro tivemos a campanha da cidadania e atendemos 1700
pessoas na praça. Desenvolvemos duas campanhas permanentes uma é a da campanha da
visão na qual doamos 400 e poucos óculos. E a outra é o balé da comunidade que mantém 360
crianças dentro da sua sede estudando bale, somente para crianças carentes de colégios
públicos. E com isso, o Lions de Cabo Frio tem crianças que estão na Escola de balé Bolshoi, da
Rússia, localizada em Santa Catarina. Um garoto chamado Davi. Ele tem 13 anos e está no staff
do balé já mencionado. Ele faz parte dos coristas. É também dentro da cultura que o Lions se
faz representar. Com relação à catástrofe na Região Serrana, fizemos uma arrecadação não
muito grande, mas naquilo que foi possível. O mês de janeiro é atípico, pois todos vão
trabalhar no turismo. E o clube fica fechado. Por isso fizemos uma arrecadação pequena que
foi entregue ao Peçanha pelas mãos do Ronaldo. Alguns companheiros fizeram depósitos
pessoais e por isso não tenho como falar a quantia. Vamos realizar uma domingueira para
realizar em nosso quarto Comitê e toda arrecadação do angu a baiana e das bebidas será
revertida para a Região Serrana. Todos os Clubes estão convidados. O CL Evely Bock: sou
presidente do Casimiro de Abreu. Em primeiro plano quero apresentar os dois projetos que
são praticamente pedidos no plano da governadora. Um inclusive ela já fez parte plantou a
primeira árvore para manutenção de uma área de mata e replantio do rio Indanhaçu que corta
a cidade de Casimiro de Abreu. A área possui aproximadamente uns 3.000 metros quadrados e
o Lions adotou o trabalho junto com a prefeitura. E o manterá até a formação dessa mata,
quando o Lions terá a incumbência de fazer a manutenção. O segundo projeto que é meu e já
levei ao conhecimento dos companheiros: a minha grande preocupação com parte da
educação junto com professores e diretores de escolas. Um projeto que premia a escola que
tiver o melhor resultado no recolhimento de lixo dentro da escola. E com isso tornar o Lions
um pioneiro nesse projeto. O terceiro projeto que está no papel é a criação de uma fundação.
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E o que já está sendo feito é a doação de material escolar. Agora, quanto a Friburgo Peçanha já
passou o que o clube já doou e há mais para levar como 500 litros de água. Fizemos uma
campanha junto com a Maçonaria e conseguimos arrecadar através de doações. Estou falando
por alto já foi um caminhão que a defesa civil distribuiu e junto também foram 200 cestas
básicas e depois foi o material de limpeza. Temos mais um caminhão de roupas selecionadas.
Interessante a solidariedade das pessoas, nós colocamos uma barraca na praça. Chegou um
senhor com fogão, bujão de gás e panelas e doou. Outra coisa que vou falar em primeira mão.
Sei que ainda tem que passar pela assembleia do clube para ser aprovado, mas é que no mês
de julho fazemos o Arraial do Leão com uma média de 4 a 5 mil pessoas. E de antemão já
estou colocando esse valor para Friburgo. Prosseguindo, o Mestre de Cerimônias CL Darly:
companheira governadora. Chegamos ao término da apresentação dos clubes queremos
agradecer aos companheiros pelas belíssimas palavras e capacidade de trabalho. E agora
convidamos todos para um simples cafezinho lá fora. Depois do intervalo, foi realizado um
sorteio. Dada a palavra ao PDG CL Nunes: sou do Lions Clube Vila Velha Glória, ex-governador
do distrito ano 2005/06. Como Presidente da Comissão de Estatutos e Regulamentos recebi da
governadora um expediente que veio em forma de consulta assinado pelo nosso companheiro
Zauri que é presidente da divisão e nos fez um pedido de retirada da consulta, pois ele quer
reformular noutros termos e certamente encaminhar através do próprio clube. A comissão não
teve nada a se opor à devolução e retirada de pauta. Logo após, a Governadora deu
prosseguimento a pauta passou a palavra ao embaixador LCIF, PCC Darly. CL Darly: Como
embaixador da LCIF junto ao LC 11 e de comum acordo com a governadora apresentamos
nossa proposição que cada presidente de divisão deve fazer no mínimo um companheiro
Melvin Jones, ou seja, uma divisão com 6 clubes teria que fazer 6 Melvin Jones, independente
de fazer um ou quatro. O importante é que isso ocorra. E no final da sua gestão a governadora
irá sortear um notebook. Fizemos no final do mês passado uma correspondência a todos os
dirigentes de clube pedindo informação do trabalho que estão sendo desenvolvidos juntos aos
associados à campanha de Melvin Jones. E alguns companheiros não entendem que essa
campanha é uma doação que o companheiro ou empresa ou não associado faz para o Lions
Clube Internacional Fondation, isso porque o Lions Internacional tem por norma da legislação
americana de não transferir recursos de uma linha de financiamento para outra, por exemplo:
agora foi doado para Friburgo em caráter emergencial U$ 10.000,00 isso é um tipo de doação
que vem através da campanha do Melvin Jones. Tivemos no passado na gestão do
companheiro Daniel do nosso clube o maior número de Melvin Jones da história que foi de 41,
Melvin Jones em sua administração. A campanha de Melvin Jones é para subsídios de um
planejamento maior. Isso posta, nós tivemos o auxílio emergencial para Friburgo, a
governadora já está pensando em fazer um projeto de maior alcance social para podermos
melhorar a vida de algumas pessoas na cidade de Friburgo e em outras cidades. Então mais do
que nunca precisamos entender que a campanha Melvin Jones é uma real necessidade para a
sobrevivência do Leonismo e das pessoas que necessitam da gente. Temos que encarar como
uma realidade que é melhor dar do que receber. Isso porque se a nossa fundação estiver
fortalecida nossos clubes também estarão. São 111 Companheiros de Melvin Jones em nosso
Distrito o que representa menos de R$ 200.000,00 de doações. Menos do que foi doado para a
marcenaria do LC Pinheiros, na época o valor foi de US$ 75.000,00 que representava mais do
que R$ 200.000,00. Também houve doação para Natividade onde hoje não há mais o clube.
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Retificando as informações R$75.000 para Pinheiro e R$ 75.000,00 para Natividade que
somando tudo é mais que R$200.000,00. Então, observem que só de subsídios emergencial
houve 3 ou 4, e o pouco que se pediu veio. E nós praticamente não doamos nada. Precisa
haver uma conscientização maior de nossos companheiros, de nossos clubes. Temos que
fortalecer nossa fundação e o Melvin Jones é o carro chefe. Gostaria de ouvir de dois ou mais
clubes sobre os projetos e perspectiva dessa campanha do Melvin Jones. E quero mencionar
que Guarapari já tem fundos para um ou dois Melvin Jones. Aracruz já fez um e já tem um
encaminhado. O LC Frade e a Freira fizeram três. Quem mais fez? Tem que ser na campanha
leonística da companheira Zuraide. Estamos dispostos a ajudar nos procedimentos. E pensem
no Lions como um todo. Temos que trabalhar para sermos bem representados no Lions
Internacional. Porciúncula tem 1. O formulário, o modelo está no site e o numero da conta eu
passo depois. Algum clube? Mas tem que ser até abril. Muito obrigado. A Cal Governadora
disse que, com certeza teremos mais Melvin Jones. Os dirigentes vão ajudar. Antes de entrar a
comissão de finanças, vamos passar a palavra para o pronunciamento do segundo vice.
Concedo a palavra ao CL Roberto, rapidinho e depois o primeiro vice. CL Roberto, voltando a
governadora, demais membros da mesa a minha missão agora é muito especial. Em abril nova
votação para segundo e primeiro vices. Estou com vocês e não abro. CL Jose Eduardo: CL
Robertão, eu vou negociar o meu voto. Eu voto em você e você em mim. Gostaria de ressaltar
a importância desse evento no momento em que estamos sobre fortes emoções em torno da
tragédia de Friburgo. Fiquei muitas vezes emocionado e vi outros assim também. Isso prova
que há muito mais coisas a nos unir do que a nos separar. É essa força esse sentimento que
deixa a gente com muita vontade de ser do Lions, que dá essa disposição de deixarmos nossa
vida financeira e dedicarmos um bom tempo a essa causa que é nobre. Todos os clubes estão
de parabéns pelas ações. Vimos que todos os clubes possuem trabalhos importantes e de
destaque. E sairemos daqui com orgulho. Como o Roberto disse peço o voto de vocês. E só
para finalizar gostaria de fazer um pedido de acordo com o nosso Embaixador Internacional
que é o lema dele: acreditar. Temos que acreditar e usarmos isso nos nossos slogans e
campanhas. E eu acredito no Lions como movimento de transformação e isso está ocorrendo
em minha vida e na vida de muitos em Friburgo. Eu acredito nesta instituição e vou pregar isso
no meu mandato. Agradeço a todos e muito obrigado. A Cal Governadora agradeceu ao
companheiro Darly por ter funcionado como mestre de cerimônia. Foram muitas emoções, não
é mesmo? CL Darly: obrigado pela honra governadora. Prosseguindo a Governadora Convidou
o companheiro Jose Boechat do LC de Itaperuna, o Diretor Geral deste ano da Convenção
leonistica. CL Jose Boechat: boa tarde a todos. Já estamos com um programa praticamente
elaborado. Enviaremos a cada Clube. A Governadora e demais membros da governadoria todo
o programa da Convenção. Ela será fundada e em cima de um equilíbrio constante para que
não percamos tempo, visto que ele é primordial para nós. Contamos com uma rede hoteleira
muito boa e de bons restaurantes além da vizinhança de Raposo, uma estância hidro – mineral
bem conhecida. Esperamos que todos compareçam e que levem o amor que tem no coração e
o brilho da boa vontade para que possamos realizar uma boa convenção. Já estamos com
espaço da convenção alugado, onde todas as atividades serão realizadas. Há estacionamento.
O local é bem accessível, o trânsito é leve nos finais de semana. E lembrando a todos que a
convenção será nos dias 15/ 16/ 17 de abril. Teremos imensa alegria de recebê-los. Um abraço
para todos. A Governadora, convidou a Comissão de Finanças para apresentar o seu Parecer
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sobre as contas do Distrito deste primeiro semestre do AL 2010/2011. A Comissão de finanças,
o Relator foi o CL David Lóss: a comissão de finanças teve a seu encargo duas matérias: a
primeira era aprovar e analisar o balanço patrimonial feito pela Governadora Zuraide na sua
gestão do primeiro semestre 2010/2011. Quero parabenizar a retomada dessa prática muito
salutar do balanço patrimonial. A segunda matéria: foi avaliar o relatório sobre o auxilio
emergencial do lions internacional aos clubes de Friburgo e outras localidades. Eis o Parecer da
Comissão de Finanças: Aos doze dias do mês de fevereiro de 2011, nas dependências do SESC
Guarapari, reuniram-se os CCLL David Alberto Lóss, José Boechat dos Santos, Elbert Tavares e
Aloizio Gomes de Souza que analisaram o Balanço Patrimonial referente ao primeiro semestre
do AL 2010/2011 e a prestação de contas da Ajuda Emergencial concedida por LCIF. Decidiram
pela APROVAÇÃO das contas da Governadoria referente ao 1º semestre AL 2010/2011.
Decidiram também APROVAR o relatório contendo a Prestação de Contas dos recursos
enviados por LCIF destinados a socorrer as vítimas da catástrofe ocorrida na região serrana do
Estado do Rio de Janeiro. Incluíram em seu Parecer um cumprimento e aplauso pela iniciativa
da Governadora e do Secretário/Tesoureiro pela reinstituição do Balanço Patrimonial,
sugerindo que os próximos dirigentes sigam o exemplo da atual administração. A Cal
Governadora, em discussão os pareceres da comissão de finanças sobre o Balanço Patrimonial
do 1º semestre AL 2010/2011 e a Prestação de Contas do subsidio de emergência de LCIF.
Como não houve discussão colocou em votação, tendo o companheiro José Eduardo conferido
a votação: ambos os Pareceres foram APROVADOS por unanimidade. A Governadora convidou
a Comissão de Moções para apresentação do seu Parecer. CL José Adalberto como presidente
da comissão de moções, junto com o companheiro Josias Marques de Azevedo, como redator e
o CL João Pereira do Nascimento do LC Linhares, como secretário da comissão, que teve que se
ausentar por causa do casamento de um familiar, falou o CL Josias: a Comissão de Moções
recebeu duas moções: a de número um do Lions de Colatina apresenta a candidatura do
companheiro Jose Eduardo Côgo para Governador do Distrito. A segunda, do LC Campos
Planície, indica o companheiro Francisco Roberto Carvalho Moreira para o cargo de primeiro
vice-governador. O texto do Parecer registra que foi verificada a legalidade estatutária e a
forma de apresentação da moção número um, concluindo com o APROVO Comissão. A moção
número dois foi examinada sob os mesmos critérios recebendo também o APROVO da
Comissão. A Governadora colocou em discussão do parecer da moção número1. Não havendo
quem queira discuti-la, coloco em votação o parecer da moção número um. APROVADO por
unanimidade a moção indicando o nome do CL Côgo para concorrer ao cargo de Governador
do DLC-1 para o AL 2011/2012. A Governadora colocou em discussão o Parecer sobre a moção
número dois. Não havendo quem queira discuti-la, coloco em votação moção número dois.
APROVADA por unanimidade a moção que indica o nome do CL Roberto para concorrer ao
cargo de 1º Vice Governador do DLC-11 para o AL 2011/2012. A Governadora disse, agora
teremos a exposição do concurso de eficiência pelo secretário e depois passo a palavra para os
presidentes de divisão e região se houver tempo. CL Lemos: apresento esta projeção com a
colocação dos clubes e a situação do envio dos relatórios dos concursos. Temos na coluna da
direita a contagem do agrupamento dos pontos que os clubes obtiveram no segundo semestre.
Assim, vemos o Ara LC de Aracruz com 32.350. Bom Jardim com 48.020. Rubem Braga com
21.540. Campos Planície com 5.820. Guarapari 42.710. Itaperuna 22.030. Macaé - Imbetiba
58.130. Porciúncula 94.450. Santo Antônio de Pádua 33.210. São Mateus 108.190 e Vila Velha
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Lema: "MOTIVAR COM ALEGRIA E COMPANHERISMO"

Governadora do Distrito:
CaL Zuraide de Figueiredo
Guedes
Rua Schuwartz Vieira, nº 525
28.390-000 – Porciúncula - RJ
(22)3842-1007/9833-4196
governador@lionslc11.org.br
Assistente da Governadora:
CaL Angela Maria Gripe
Rua Schuwartz Vieira, nº 525
28.390-000 Porciúncula - RJ
(22)3842-1007/9818- 2426
magripe@bol.com.br
1º Vice-Governador:
CL José Eduardo Côgo
Rua Fioravante Rossi, nº2350
CEP: 29.703-810 Colatin - ES
(27)3722-0415/9987-3506
eduardocogo@hotmail.com
2º Vice-Governador:
CL Francisco Roberto C.
Moreira
Rua Mariano de Brito, nº 60
28.035-055-Campos - RJ
(22) 2739-8124/2733-3671
robertaolcplanicie@gmail.com
Secretário/Tesoureiro:
CL José Carlos Lemos
Av. General Atratino C.
Coutinho, nº49 – Itaipu
24.342-270 – Niterói - RJ
(21) 2709-4104/8635-5409
secretario@lionslc11.org.br
Adj. Secretário/Tesoureiro:
Cal Glaucyra Accácio Lemos
Av. General Atratino C.
Coutinho, nº49 – Itaipu
24.342-270 Niterói - RJ
(21) 2709-4104/8635-5208
galnit@terra.com.br
Diretor de Informática:
CL Paulo Pereira de C. Leal
Av. Praiana, nº 1215/302 –
Praia do Morro
29.216-090 – Guarapari - ES
(27)3361-4836/9983-1331
assinformatica@lionslc11.org.
br

Glória 10.910, além dos outros. Aqui é mostrada uma explicação dos relatórios recebidos e
enviados pelos clubes com sua planilhas, somente 11(onze) clubes enviaram suas planilhas;
somente 3 (três) Presidentes de Divisão enviaram as planilhas e 2 (dois) Assessores. Nenhum
presidente de região participou. Quem ajudou o CL Jorge Leopoldo - Assessor de Concursos
leonistico, foi a Cal Glaucyra que recebeu e controlou todos os lançamentos dos pontos
conforme as orientações contidas nas respectivas planilhas. Alguns clubes enviaram fora do
padrão. Ela aproveitou o que pode ser aproveitado. Outros não puderam ser aproveitados. Os
que estão notando alguma diferença, por favor, passem e-mail relatando claramente as
diferenças. Somente a Cal Glaucyra pode responder e ela não está aqui. Podem passar e-mail
para ela que ela vai responder. Eu sou apenas um emissário dos resultados apurados e
encarregado de apresentar os slides de modo imparcial. Se estiver faltando alguma coisa,
somente ela poderá explicar. São estes os resultados parciais do concurso. A Governadora,
pede que mandem o e-mail como foi pedido. Cal Ângela Gripe vamos fazer um sorteio
rapidinho. Inicio do sorteio. Fim do sorteio. Bem estamos chegando ao encerramento deste
dia. Ontem uma noite alegre. Hoje um dia que parece cansativo, mas ninguém está cansado.
Somos todos jovens com vontade de trabalhar. Nós tivemos um dia muito emocionante de
muito trabalho. Estiveram presentes 170 pessoas e 29 clubes. Podem bater palmas. E isso
mostra o comprometimento e a fidelidade com o Leonismo. Agradecemos a todos que aqui
compareceram. Agradecemos ao Lions de Guarapari que não mediu esforços para ser o clube
anfitrião desse terceiro evento distrital. Todos os lanches foram doados e cada um trazendo o
que é de melhor. Agradecemos a todos os funcionários do SESC pelo atendimento e a boa
vontade. Sabemos também que o companheiro Darly concorreu muito para sucesso da
reunião. E chegou aqui e falou baixinho que o SESC não cobrou nada. Palmas para o pessoal
do SESC e de Guarapari. Agradecimentos especiais a Janaína, Angela e ao Arthur.
Agradecimentos também ao casal Cal Gloria e CL Ricardo, pedindo a todos uma calorosa salva
de palmas para o casal. Prestou agradecimentos a todos que colaboraram e aos presentes. E,
para guarnecer Pavilhão Nacional convidou o Companheiro Celso Novaes. Um abração e uma
salva de palmas para vocês. A governadora encerrou a reunião às 18 horas do que, para
constar foi lavrada a presente Ata que segue assinada pelo Secretário que o redigiu e pela
Governadora do Distrito LC-11.
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