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Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, na sede do
Lions Clube Cachoeiro de Itapemirim, foi realizado o 3º Conselho Distrital do
Distrito LC-11 do ano leonístico 2011/2012. Às oito horas teve início o
credenciamento tendo sido oferecido aos presentes um coffee break. Às nove
horas o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos, procedeu à composição da
mesa diretora para a primeira plenária, convidando o DG CL José Eduardo
Côgo, a PID CaL Rosane Jahnke Vailatti, o Secretário do Distrito CL Marco
Antônio Fontana, o 1VDG CL Francisco Roberto de Carvalho Moreira, o 2VDG
CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, a IPDG Presidente do Comitê de
Honra CaL Zuraide de Figueiredo Guedes, o PCC CL Darly Anacleto de
Vasconcelos, o PDG do Distrito LD-5 CL Osmar José Vailatti, o PDG CL José
Adalberto Rebello de Oliveira, o PDG CL Josias Marques de Azevedo, o PDG
do Distrito LC-4 CL Rubens Ribeiro da Silva, o PDG CL João Luiz Aguilera
Campos, a CaL Iosana Fundão Azevedo esposa do nosso saudoso PDG CL
Daniel Azevedo Barbosa e o Tesoureiro do Distrito CL Nelson Schmidt de
Souza. Composta a mesa, foi solicitado aos Presidentes de Região e Divisão
que se colocassem nas primeiras cadeiras à frente da mesa e que ficassem
de pé para serem aplaudidos. Aos Presidentes de clubes e Assessores
também foi solicitado que ficassem de pé para receberem os aplausos. A
seguir foi passado ao DG CL José Eduardo Côgo o comando dos trabalhos.
Este, após iniciar os trabalhos invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a
paz entre as pessoas, declarou instalada a 1ª Plenária da Reunião do 3º
Conselho Distrital do AL 2011/2012. Convidou a CaL Sônia Borges do LC
Cachoeiro de Itapemirim para fazer a invocação a Deus. Em seguida,
convidou o PDG CL Aguilera para guarnecer o Pavilhão Nacional, o PDG CL
José Adalberto para guarnecer o Pavilhão do Espírito Santo, a IPDG CaL
Zuraide para guarnecer o Pavilhão do Rio de Janeiro, o Presidente da Selita
CL José Onofre para guarnecer o Pavilhão de Cachoeiro de Itapemirim, a PID
CaL Rosane para guarnecer o Pavilhão de Lions Internacional e o Presidente
do LC Cachoeiro de Itapemirim CL Paulo Carvalho para guarnecer o Pavilhão
de Santa Catarina. Convidou a todos para entoarem a primeira estrofe e o
estribilho do Hino à Bandeira. Abriu os trabalhos cumprimentando e desejando
boas vindas a todos. Disse que o nosso colegiado é o “Colegiado da Alegria”
e assim gostaria que todos participassem dos trabalhos com a alegria de
encontrarmos e convivermos com nossos Companheiros mais distantes que
não vemos no dia a dia. Falou de sua emoção ao visitar o Memorial JK em
Brasília e ver na entrada uma placa da Associação Internacional de Lions
Clubes em homenagem a um dos maiores estadistas deste país, o expresidente CL Juscelino Kubitschek de Oliveira e sua DM Sarah, por ser o
Leão fundador nº 01 do LC de Brasília, com as seguintes palavras de
Juscelino: “A luta contra todas as formas de tirania, a luta pela liberdade,
envolve necessariamente o combate à pobreza e à miséria. Não deve faltar
pão à mesa do povo humilde, para que o fermento da rebeldia não venha
ameaçar a liberdade do homem”. Brasília, 21/04/1960. Pediu uma calorosa
salva de palmas em homenagem ao saudoso ex-presidente Juscelino e
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agradeceu a todos. Convidou e nomeou o PCC CL Darly Anacleto de
Vasconcelos para atuar como Mestre de Cerimônia. Este agradeceu a honra e
o privilégio de ser designado Mestre de Cerimônia da 1ª plenária e prometeu
desempenhar as funções da melhor forma possível, para grandeza da nossa
reunião. Convidou o CL Márcio Lyrio do LC São Mateus Cricaré para falar a
respeito do patrono do 3º Conselho Distrital, o saudoso companheiro Daniel
Azevedo Barboza. O CL Márcio cumprimentou a todos e pediu que os
membros da família do CL Daniel que estavam presentes, ou seja, a filha
Mônica, os netos Daniela e Diogo, o filho Rosembergue e a esposa Iosana,
ficassem de pé, declarando “eu amo vocês”. Registrou a ausência de
Veruska, a outra filha do CL Daniel, que se encontrava em Goiânia. Ao falar
sobre o CL Daniel disse que foi ele que o convidou à vida leonística, que era
vizinho e amigo de seus pais, mas foi no Lions que ficaram mais próximos,
mais íntimos, mais amigos. Falou sobre a ausência de vaidade do CL Daniel e
contou que quando o encontrava dizia: “meu Governador”, e ele respondia:
“você é que é o meu Presidente”, e que só alguém com essa singeleza na
alma consegue fazer de um elogio a si um elogio ao outro. Disse que a
Governadoria do CL Daniel foi recheada de lições, fez de seu coração sua
alma e seu espírito trouxe a pacificação ao Distrito LC 11, que precisava ser
socorrido, pois na época estava partido por divergências. Afirmou que a
escolha para a liderança não poderia ter sido melhor e foi exercida por esse
Leão alegre, simpático, simples e verdadeiro, exatamente como nós todos
deveríamos ser para cumprir a missão leonística. Enalteceu a atuação
leonística do CL Daniel, destacando que: foi um dos associados fundadores
do LC São Mateus, no ano de 1992; foi Presidente do clube por quatro vezes;
foi fundamental no estabelecimento da sede do clube; solidificou variadas
campanhas; agraciou Companheiros com títulos de Melvin Jones; participou
da 79ª Convenção Internacional em Montreal, no Canadá; frequentou a
maioria das Convenções Nacionais; esteve presente em todas as Reuniões
Distritais; tomou posse como Governador na 90ª Convenção Internacional em
Chicago; iniciou a reestruturação do Distrito LC 11; reorganizou documentos
para que o Distrito LC 11 recebesse subsídios internacionais; apostou na
importância da informatização para entrosar os clubes do Distrito;
descentralizou as atividades, acreditando no potencial de seus Assessores
Distritais, Presidentes de Região e Divisão, cargos também ocupados por ele
em diversas ocasiões; contribuiu para a causa mundial da visão, com 41
(quarenta e um) títulos de Melvin Jones em sua gestão, afirmando que com
essa ação o CL Daniel foi além da ação humanitária, que seu ideal era
homenagear Companheiros e Companheiras para valorizar sua trajetória,
agraciar para demonstrar carinho e gratidão pelo empenho de todos, honrar
com títulos alguns, para premiar toda a família leonística. Lembrou que o CL
Daniel não se importava com títulos e que ao ser velado não usou o terno de
Governador, não queria coroa ou trono. Disse que de tudo o que ouviu falar
do CL Daniel o que mais sabe é que ele foi embora com a faixa invisível
atravessada em seu corpo e nela estava escrito PAI e que não há palavra
melhor para defini-lo. Finalizou dizendo que em nome da família Lions e
principalmente desta linda família aqui presente, do CL Daniel, estava ali para
acarinhar essa pessoa que viveu dotada de simplicidade. Parabéns ao
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saudoso CL Daniel Azevedo Barboza e obrigado. O DG CL Eduardo disse que
não poderia deixar de falar algumas palavras a respeito do CL Daniel e contou
que existia um problema muito sério nos bastidores do Distrito, na verdade
uma picuinha entre os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo que
vinha se arrastando há muito tempo e exatamente na Governadoria do CL
Daniel isto acabou. Afirmou que o CL Daniel foi o divisor de águas dentro de
nosso Distrito. Disse que a família estava emocionada e tinha razões para
isto, porque o pai de vocês se tornou uma referência dentro do Lions, tendo
iniciado um trabalho de unidade do Distrito, que foi sedimentado por nosso
queridíssimo e saudoso CL Fortunato, aqui representado por sua DM Alinéa,
pelo CL José Adalberto, pela CaL Zuraide e nós só temos que dar sequência,
afinal “todos nós lemos na mesma cartilha que foi escrita com aquela
simplicidade que vocês conhecem do pai de vocês”. Ressaltou que o CL
Daniel fez 41 (quarenta e um) Melvin Jones, sendo o recordista do Distrito, e
que graças a isto proporcionou a nossa fundação a realização de ações de
vacinação na África, salvando muitas crianças. Lembrou que quando o CL
Daniel e a CaL Iosana, visitaram o seu clube, ele disse que não queria
presente, queria que seu “mimo” fosse um Melvin Jones, no que foi atendido e
que graças a essa sementinha que ele plantou o clube hoje já possui 06 (seis)
Companheiros de Melvin Jones. Finalizou dizendo: “nós hoje somos
discípulos de Daniel”. Retornando a palavra ao Mestre de Cerimônia, este
convidou a neta do saudoso CL Daniel, Daniela Caliman Azevedo, para seus
agradecimentos. Esta cumprimentou a todos e falou da relação de seu avô
com ela e com a família. Revelou que o avô foi seu herói e que era difícil
explicar um sentimento tão grande de amor, onde nunca coube
desentendimento. Disse que seu avô era batalhador, carinhoso e cuidadoso,
foi um homem à frente de seu tempo, não era um homem comum, com sua
alma calma trilhou um caminho comovente, morou com os tios em Cachoeiro
para aprender a trabalhar, depois foi vender livros e numa dessas viagens a
trabalho encontrou sua avó Iosana, casou, teve filhos e netos e escolheu ser
companheiro de sua avó e pertencer a sua família. Disse ainda que dentro
dela criou um sonho, fecha os olhos e vê seu rosto bonito, mas uma coisa
mudou, detrás de seus ombros suas asas de anjo, grandes e brancas,
iluminam tudo, sente um raio de luz chegar ao seu ouvido e escuta dizer:
“estou aqui” e responde bem alto: “vovô como é bom te amar”. Dando
continuidade aos trabalhos o Mestre de Cerimônias convidou o Secretário do
Distrito CL Marco Antônio Fontana para proceder a leitura da ata do 2º CD
realizado em Nova Friburgo. O PDG CL Josias Marques de Azevedo solicitou
que fosse dispensada a leitura da ata em virtude de sua extensão e de todos
já terem conhecimento da mesma, que foi disponibilizada no site do Distrito e
pediu ao Secretário para acertar problemas de pontuação existentes nas
páginas 22, 23 e 29, de forma que os parágrafos se tornem pontos finais. O
Governador colocou em discussão e votação a dispensa de leitura da ata.
Não havendo discussão, a dispensa de leitura da ata foi votada e aprovada
por unanimidade. Em seguida o Governador colocou em discussão e votação
a ata do 2º Conselho Distrital. Não havendo discussão foi a mesma votada e
aprovada por unanimidade. Devolvida a palavra ao Mestre de Cerimônia, este
convidou o Tesoureiro do Distrito, CL Nelson Schmidt, para a apresentação do
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relatório da tesouraria e da previsão orçamentária para o 2º semestre do AL
2011/2012. O Governador CL Eduardo sugeriu que a mesa fosse desfeita em
razão das apresentações que seriam feitas pelo Tesoureiro e pelo Secretário
do Distrito. O Tesoureiro CL Nelson cumprimentou a todos e disse que seria
apresentado o relatório financeiro do 1º semestre do AL 2011/2012,
sintetizado nos valores de R$ 118.903,90 de recebimentos e R$ 73.884,42 de
despesas pagas, resultando num saldo de R$ 45.019,48. A seguir apresentou
a previsão orçamentária para o 2º semestre do AL 2011/2012, com receitas
de R$ 125.479,79, sendo R$ 45.019,48 de saldo existente em 31/12/2011 e
recebimentos de R$ 80.460,31 e despesas de R$ 99.623,94 com superávit
previsto de R$ 25.855,85. Finalizada a apresentação, o Governador colocou
em discussão o relatório da prestação de contas do 1º semestre do AL
2011/2012. Não havendo discussão, colocou em votação, tendo o mesmo
sido aprovado por unanimidade. Colocou também em discussão a previsão
orçamentária para o 2º semestre do AL 2011/2012. Não havendo discussão,
colocou em votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. Após, o
Tesoureiro CL Nelson, informou que existem alguns clubes com pequenos
créditos e outros com pequenos débitos e solicitou que os pagamentos sejam
efetuados conforme consta no RECAP que está publicado no site do Distrito.
O Governador disse que quem tinha dificuldades para imprimir o boleto
poderia ir até a sala da secretaria do Conselho Distrital que seria orientado.
Devolvida a palavra ao Mestre de Cerimônia, este registrou a presença do
PDG Jair Pinheiros Torres e do PDG Luiz Carlos Nunes e convidou o
Secretário do Distrito, CL Marco Fontana, para apresentar o relatório do 2º
trimestre da secretaria e esclarecimentos sobre as ações no período. O
Secretário CL Fontana cumprimentou a todos e disse que a apresentação
seria um alerta sobre a necessidade de refletirmos a respeito de determinados
problemas que persistem desde o último CD, que possivelmente passaram
despercebidos pelos clubes, portanto não seria para causar nenhuma
polêmica, muito pelo contrário, era para tentar, dentro das nossas
possibilidades, prestarmos o maior apoio possível. Iniciou com um
pensamento do PIP 96/97 CL Augustin Soliva: “Somente o bem feito resiste
ao tempo e somente o criativo alcança o futuro. É, pois, hora de pensarmos
no futuro através de atos e não somente de palavras.” Ressaltou os pontos
fortes e os pontos fracos do Distrito com o objetivo de alertar para que os
fortes sejam sempre mais fortalecidos e os fracos sejam trabalhados para que
se tornem fortes, isto porque, mais de três meses após a primeira
apresentação, percebemos que os pontos fracos continuam nos
enfraquecendo. Mostrou que o Lions no Brasil, em 06 meses do AL
2011/2012, contabiliza um saldo negativo de 617 associados, sendo que o
DMLC é o único com saldo positivo, de 73 associados, destes 21 são do
Distrito LC 11. Detalhou a situação dos clubes do nosso Distrito quanto ao
aumento do número de associados, mostrando que tivemos a entrada de 86,
a saída de 56 e o falecimento de 9, resultando em um saldo positivo de 21
associados. Destacou principalmente: o aumento de 10 novos companheiros
de Melvin Jones, o uso de email corporativo, a participação em Conselhos
Municipais, no concurso de clubes, no 2º mutirão nacional de saúde, no
concurso Cartaz da Paz, no plantio de 24.050 árvores, na presença no 2º CD,
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na regularidade das obrigações financeiras e fiscais dos clubes. Disse que o
debate sobre estas questões é muito importante, mas só podemos debater
quando conhecemos os problemas e por isso estava trazendo esta
apresentação, que será disponibilizada no site do Distrito, para conhecermos
a realidade e buscarmos uma solução. Frisou que estávamos em casa,
dispostos a resolvermos nossos problemas e nos ajudarmos uns aos outros e
que se colocava à disposição de todos para ajudar no que fosse possível.
Temos que fazer um trabalho mais próximo aos Presidentes de clubes, de
divisão e de região, para vermos o que podemos fazer, porque é inconcebível
a existência de clubes no Distrito que ainda não têm email corporativo
instalado em um computador. Finalizou agradecendo a todos e pedindo
empenho para a resolução dos problemas apresentados. Terminada a
apresentação o Governador solicitou a todos que reflitam sobre os dados
apresentados e colocou em discussão o relatório do Secretário. Não havendo
discussão colocou o relatório em votação, tendo o mesmo sido aprovado por
unanimidade. O Governador agradeceu e cumprimentou o Secretário pela
apresentação. Devolvida a palavra ao Mestre de Cerimônia este parabenizou
o Secretário do Distrito pelo trabalho dinâmico e espetacular apresentado e
disse que o nosso Secretário é um exemplo de Secretário para qualquer
Distrito do Múltiplo LC. A seguir foi informado que o LC Cachoeiro de
Itapemirim Rubem Braga irá dar posse a 10 novos associados no próximo
mês e que o LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino já havia colocado 10
novos Companheiros, sendo os clubes parabenizados e saudados com uma
salva de palmas. Foi anunciada a presença do PDG CL Danilo Duarte e da
Presidente de Divisão CaL Leusa Duarte. Após o sorteio de um brinde o
Mestre de Cerimônia convidou o Secretário do Distrito CL Marco Fontana para
a leitura das resoluções e das moções e a distribuição das mesmas às
respectivas comissões. Foram apresentadas duas resoluções. RESOLUÇÃO
nº 08: designando e nomeando CCLL para comporem as Comissões
Técnicas da XIII Convenção Distrital – COMISSÃO DE CREDENCIAIS:
Presidente: PDG Wilson Tótola (LC Pinheiros), Membros: Jocimar Fernandes
(LC Guarapari), PDG Antônio Moreira (LC Nova Venécia), Luiz Soares
Cordeiro (LC Aracruz) e Robson Borges do Nascimento (LC Serra).
COMISSÃO DE ELEIÇÕES: Presidente: David Alberto Loss (LC Cachoeiro de
Itapemirim), Membros: Alcides Zerboni Soares (LC Cachoeiro de Itapemirim
Frade e Freira), Santo Pereira de Melo (LC Santa Tereza Colibri), IPDG
Zuraide de Figueiredo Guedes (LC Porciúncula) e PDG Luiz Carlos Pessanha
da Encarnação (LC Nova Friburgo). COMISSÃO DE INDICAÇÃO: Presidente:
PCC Ivan Lindenberg (LC Niterói São Francisco), Membros: Carlos André
Covre (LC Pinheiros), Jovelino Venturim Filho (LC Nova Venécia), Leusa
Rossoni S. Duarte (LC Vila Velha) e Aloizio Gomes de Souza (LC Campos).
COMISSÃO DE MOÇÕES: Presidente: PDG Gustavo Sebastião Lessa Ráfare
(LC Niterói), Membros: Ângela Gripe (LC Porciúncula), Zoé Antônio Donati
(LC Aracruz), Márcio Domingos Palombo Lyrio (LC São Mateus Cricaré) e
Daniel Alves de Lima (LC Guaçuí). COMISSÃO DE ESTATUTOS E
REGULAMENTOS: Presidente: PDG Luiz Carlos Nunes (LC Vila Velha
Glória), Membros: PDG Josias Marques de Azevedo (LC Serra), PDG José
Adalberto Rebelo de Oliveira (LC Aracruz), Cláudio Guimarães (LC Cachoeiro
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do Itapemirim Rubem Braga) e PDG Danilo Edson Duarte (LC Vila Velha).
COMISSÃO DE PRÊMIOS: SUBCOMISSÃO A: Leão mais idoso, mais
jovem, mais novo e mais antigo no leonismo (31.03.2012), delegação com
maior número de associados, com maior percentual de domadoras, mais
numerosa, mais distante, maior delegação de Leos e maior delegação de
Castores. Presidente: PDG Danilo Edson Duarte (LC Vila Velha), Membros:
Antônio Eugenio da Cunha (LC Aracruz), Ana Lúcia Fernandes (LC
Guarapari), Tânia Regina Alves Lima (LC Vila Velha Glória) e Sônia Duarte
Borges (LC Cachoeiro de Itapemirim). SUBCOMISSÃO B: Melhor flâmula,
galhardete, pin e boletim. Presidente: PDG Luiz Carlos Pessanha da
Encarnação (LC Nova Friburgo), Membros: Maria da Glória Costa Santiago
(LC Guarapari), Maria da Glória De Martin (LC Vila Velha Glória), Marco
Antônio Fontana (LC Colatina Centro) e Eliane Prates de Figueiredo (LC
Niterói São Francisco). SUBCOMISSÃO C – DESFILE: Delegação mais
animada e mais original. Presidente: José Carlos Tagliaferre (LC Nova
Venécia), Membros: Elizabeth Martins (LC Cachoeiro do Itapemirim Rubem
Braga), Odalva Fonseca de Vasconcellos (LC Guarapari), Ivone Guimarães
(LC Vitória Oito de Setembro) e Altair Pessanha Rangel (LC Campos São
Tomé). SUBCOMISSÃO D – DELEGAÇÃO MAIS ELEGANTE: Presidente:
Leusa Rossoni Duarte (LC Vila Velha), Membros: Ivone Guimarães (LC Vitória
Oito de Setembro), Verginia Dias Lindenberg (LC Niterói São Francisco), Leila
Gianni Pereira de Azevedo (LC Serra) e PDG Jair Pinheiro Torres (LC Vila
Velha Glória). RESOLUÇÃO Nº 09: criando o prêmio “FORTALECIMENTO
DO LEONISMO” para os clubes do Distrito que ao final do AL 2011/2012
apresentarem um crescimento líquido do quadro social. Foram apresentadas
quatro moções. MOÇÃO nº 01, apresentada pelo Governador, que propõe os
nomes do PDG CL Josias Marques de Azevedo e do PCC CL Darly Anacleto
de Vasconcelos, para Patronos da XIII Convenção do Distrito LC11. MOÇÃO
nº 02, apresentada pelo LC Campos Planície indicando a candidatura do CL
Francisco Roberto Carvalho Moreira para o cargo de Governador do Distrito
LC 11 para o AL 2012/2013. MOÇÃO nº 03, apresentada pelo LC Cachoeiro
de Itapemirim Frade e Freira indicando a candidatura do CL Deocleciano
Fonseca de Andrade Filho para o cargo de 1º Vice-Governador do Distrito LC
11 para o AL 2012/2013. MOÇÃO nº 04, apresentada pelo LC Nova Friburgo
Conselheiro Paulino indicando a candidatura do CL Álvaro Moreira da Costa
para concorrer ao cargo de 2º Vice-Governador do Distrito LC 11 para o AL
2012/2013. Após a leitura das moções foram às mesmas encaminhadas ao
PDG CL José Adalberto Rebelo de Oliveira para serem analisadas pela
Comissão de Moções. O Governador agradeceu ao Secretário CL Fontana e
registrou que naquele momento tínhamos 193 participantes inscritos no 3º CD
e devolveu a palavra ao Mestre de Cerimônia que convidou a IPDG CaL
Zuraide de Figueiredo Guedes para falar sobre Lions Quest. A IPDG Zuraide
cumprimentou a todos e falou que após aceitar o convite feito pelo DG
Eduardo, no 1º Conselho de Governadores, para ser a assessora de Lions
Quest do Distrito LC 11, foi a um treinamento em São José dos Campos e
ficou sonhando em implantar o programa em nossos clubes. Disse que havia
colocado as informações no site do Distrito e pedido para os CCLL lerem e
entrarem em contato com ela, mas teve uma decepção, porque ninguém se
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pronunciou. Iniciou informando que o Lions Quest é um programa da LCIF
criado para desenvolver as habilidades de vida de estudantes desde a
educação infantil até o ensino médio. O projeto foi criado por Rick Litle e
comprado por LI, tendo iniciado mundialmente em 1984, se expandido no ano
2000 na Europa e nos Estados Unidos, no ano 2005 na América Latina e em
2006 no Brasil, através da Fundação Educacional de Goiás, por intermédio do
PID Zander, que hoje é o Coordenador Geral, tendo como Coordenador de
LCIF Matthew Kiefer, Coordenador do DMLC o PCC Hilton D’Agosto e a
assessora do Distrito LC 11 a IPDG Zuraide, que contam com a colaboração
dos Presidentes dos clubes. É um programa com mais de 25 anos de idade,
abrangendo 66 países, traduzido em 30 idiomas, com 500 mil professores já
capacitados e 12 milhões de alunos já trabalhados. É dividido em três fases
distintas, sendo: 1ª fase: Habilidades para crescer – 0 a 10 anos. 2ª fase:
habilidades para adolescência – de 11 a 14 anos. 3ª fase: Habilidades para
agir – de 15 a 20 anos. Para a implantação no país é necessária a autorização
do Ministério Público. No Brasil o MEC aprovou a 2ª fase, logo, só podemos
trabalhar com jovens do ensino fundamental de 11 a 14 anos, com o
programa habilidades para adolescência, que ajuda aos jovens, juntamente
com os pais, a encararem os desafios físicos, emocionais e sociais. Falou que
em São José dos Campos foi implantado em duas escolas particulares e
externou o depoimento de uma professora de ciências da 7º série que
destacou 03 itens importantes na autoconfiança, porque o aluno sentiu-se
capaz, se transformou e passou a ser mais responsável. Detalhou como o
programa pode ser implantando, devendo ser colocado na grade curricular e
inserido nas disciplinas já existentes ou ensinado independentemente por
duas horas semanais, durante 02 a 04 semestres. O programa é composto de
07 unidades e cada unidade é subdividida em 13 sessões, tendo como meta
proporcionar ao jovem uma vida saudável. O professor capacitado recebe
todas as informações, aula por aula, com livros para pais e alunos e aulas
preparadas com várias dinâmicas, visando proporcionar habilidades para o
sucesso dos alunos, para que possam: aprender a assumir responsabilidades,
comunicar-se eficazmente, estabelecer metas, tomar decisões responsáveis e
resistir à pressão para o uso de drogas ou álcool, tendo assim uma vida
saudável. Mostrou o testemunho de uma mãe da Itália que falou “Lions Quest
me ajudou a ganhar confiança como mãe e desta maneira posso educar meus
filhos de maneira mais confiante”. Também o testemunho de um jovem da
Alemanha que disse “O Lions Quest ensinou-me a falar com meu professor
sobre os problemas que enfrento. É muito bom confiar nos outros”. Falou dos
custos e das etapas para a implantação do programa, destacando: o
aprendizado, o endosso, o planejamento, o teste, a divulgação e a
sustentação. Dando sequência apresentou os passos a serem seguidos no
DLC 11, onde: 1º - o clube deverá organizar, até o dia 15/03, a comissão de
Lions Quest composta por três associados. 2º - os Presidentes e as
comissões de cada clube deverão entrar em contato com a direção e a
orientação pedagógica das escolas e divulgar o programa até o dia 31/03. 3º a escola que se interessar indicará, até o dia 15/04, dois professores que
serão capacitados para trabalhar com a faixa etária de 11 a 14 anos. 4º - os
professores que forem capacitados receberam ao final o kit de Lions Quest. 5º

Sede Administrativa: Rua Santana do lapó, 31/205 - Ed. Livorno - CEP: 29215-020 – Muquiçaba - Guarapari - ES
T eleFax: (27 ) 3262 -847 2 - lions lc11@lions lc11.or g.br - www. lions lc11. or g.br

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES

DISTRITO LC-11

AL 2011-2012

(CNPJ: 27.784.685/0001-60)

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

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

- fica a cargo de LCIF o custo do programa, do capacitador e dos capacitados,
almoço e coffee break. 6º - fica a cargo dos clubes ou do poder público, a
estadia, o transporte e o jantar dos professores. Informou que o treinamento
será feito em 03 dias e ministrado por professores capacitados com as aulas
já preparadas. Finalizou se colocando à disposição de todos para quaisquer
esclarecimentos, dizendo que sua apresentação seria disponibilizada no site
do Distrito e afirmando que “com certeza vamos implantar o Lions Quest no
nosso Distrito”. O Governador Eduardo parabenizou a IPDG CaL Zuraide e
declarou que é fã do programa, porque é um programa de futuro. Falou que o
Lions tem que pensar grandiosamente, não ficar somente doando fraldas
descartáveis e cestas básicas, mais sim dar condições e preparar as crianças
e os jovens para o futuro, e o programa Lions Quest tem este objetivo. Pediu
ao 1º e 2º vice-governadores que coloquem o programa em suas metas. O
Governador registrou que neste momento estávamos com 202 inscritos,
pertencentes a 26 clubes e justificou a ausência do PDG CL Pessanha e da
CaL Rosane do LC Nova Friburgo. Disse que estava sentido a falta do casal
que sempre nos trazem bons ensinamentos, mas estava satisfeito porque eles
estão assistindo via internet. Foram justificadas também as ausências da
Presidente de Região F CaL Derli Reynier e do Secretário do LC Macaé
Imbetiba CL Adirson Jorge. A palavra foi devolvida ao Mestre de Cerimônia
que convidou o CL Laudir Poltronieri Rosa para fazer a apresentação da
oradora e sua amiga particular a PID CaL Rosane Vailatti. O CL Laudir
cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por, no limiar de seus 80 anos de
idade, estar participando de um evento como este. Agradeceu ao DG CL
Eduardo pela oportunidade que lhe foi dada de dizer a todos quem é Rosane
Vailatti, a “Rosane de Las Américas”. Rosane é casada com o PDG Osmar
Vailatti, que a acompanha onde quer que ela vá. Nasceu no dia de Cosme e
Damião, em Santa Catarina e tem também cidadania alemã. É advogada,
licenciada em História, pós-graduada em didática e em gestão hoteleira,
empresária, proprietária da Pousada da Ilha, na cidade de Penha em Santa
Catarina. Foi Presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial,
entidade pública que normatiza a política de Educação Especial em Santa
Catarina. É fundadora e Presidente da 1ª rede feminina de combate ao câncer
de Jaraguá do Sul em Santa Catarina. Presidente da APAE de Jaraguá do
Sul. Presidente da Federação das APAEs de Santa Catarina, que congrega
197 APAEs e 17 mil educandos. Membro do Conselho Estadual de Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência. Foi eleita para ingressar neste ano na
diretoria da Fundação Nacional das APAEs como diretora de assuntos
internacionais. Recebeu moção de congratulações da Câmara Municipal de
Jaraguá do Sul, do Poder Judiciário e da Assembleia Legislativa de Santa
Catarina, por diversas vezes. Foi homenageada em várias cidades de Santa
Catarina e do Paraná. Indicada em 1.999 a personalidade do século na cidade
de Jaraguá do Sul. Recebeu por 06 vezes o título de benemérita do ano a
nível estadual. Iniciou muito cedo no leonismo no LC Jaraguá do Sul. Foi
Presidente de Clube 100% e Governadora 100%. Ocupou todos os cargos no
Clube e no Distrito e foi uma das primeiras mulheres a chegar a Presidência
do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD. Foi a primeira mulher
da América Latina e Caribe a ser eleita diretora internacional para o biênio
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2008/2010, na Convenção Internacional de Bancoc, onde estava presente o
nosso saudoso CL Fortunato, após ter sido eleita por aclamação no FOLAC
realizado na cidade de San Salvador, em El Salvador. Participa de todos os
encontros de LEOS e da AGDL. Foi coordenadora do seminário para
Governadores eleitos em Seattle, nos Estados Unidos, onde estava o nosso
Governador Eduardo. É coordenadora do GLT na área Brasil. Foi uma das
mais destacadas participantes do FOLAC de Mazatlan, sendo a coordenadora
do Simpósio da Mulher e da Família. Já participou de 15 Convenções
Internacionais e 09 FOLACs. Constantemente é convidada para ser oradora
oficial em inúmeros países. É detentora de vários Certificados e Medalhas
Presidenciais, tendo recebido em Mazatlan a Medalha Presidencial do
Presidente Wing-Kun Tam. Tem orgulho de ser Companheira de Melvin Jones
progressivo. Foi condecorada com a Medalha Paladina do Triunfo de Hellen
Keller e com a Medalha Embaixadora da Boa Vontade, a mais alta
condecoração de Lions Internacional. É apaixonada por LEOS e APLIONS.
Finalizou dizendo que para Rosane o trabalho voluntário é de extrema
importância e aprimora o ser humano. A palavra retornou ao Mestre de
Cerimônia que disse: “todos estão querendo ouvir a mensagem dinâmica de
nossa futura Presidente Internacional, este é o nosso momento”. Passou a
palavra a PID CaL Rosane Vailatti para a sua aula de instrução leonística.
Esta iniciou com um carinhoso bom dia a todos e com uma homenagem ao
“grande rei” de Cachoeiro de Itapemirim, o cantor Roberto Carlos, ao som da
música “um milhão de amigos”. Disse que há quatro coisas na vida que não
voltam jamais: a palavra proferida, a flecha desfechada, a vivência que se
teve e a oportunidade desperdiçada. Então eu me congratulo com cada um de
vocês que está aqui nesta manhã e não perderam a oportunidade de
participar deste maravilhoso encontro e não perderam a oportunidade de dar
aquele abraço repleto de muita energia e não perderam a oportunidade de
escutar Roberto Carlos. Confessou que se sentia emocionada de estar em
Cachoeiro de Itapemirim atendendo a um convite do Distrito LC 11 e
principalmente por ter a oportunidade de encontrar muitos amigos e fazer
novos amigos. Citou Herman Rech que disse há muito tempo atrás “não creio
ser o homem que saiba, tenho sido sempre o homem que busca”. Então
novamente me congratulo com vocês que estão aqui buscando novos
conhecimentos, que não perderam a oportunidade e vão sair daqui mais
fortalecidos na luta por um movimento cada vez mais atuante nas nossas
comunidades que precisam tanto, dando a oportunidade de uma melhor
qualidade de vida a muitas pessoas. Agradeceu a presença de todos. Afirmou
que “o Lions é um sucesso”, que sem dúvida o leonismo é agente de
transformação e que em sua vida de muitos anos vivenciando Lions, pode dar
o testemunho de que o leonismo foi e é um agente transformador em sua
vida. Disse que não poderia iniciar aqui uma apresentação, um diálogo
conosco, sem fazer referência ao nosso visionário fundador Melvin Jones, ao
nosso carismático Presidente Internacional Wing-Kun Tam, Presidente chinês
que tem empolgado nos lugares onde passa, ao nosso Ex-Presidente
Internacional e atual Presidente da Fundação Lions Sid Scruggs, ao nosso 1º
Vice-Presidente Internacional Wayne Madden, ao nosso 2º Vice-Presidente
Internacional Barry Palmer. Também não podemos deixar de fazer nossas
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homenagens aos Ex-Presidentes Internacionais Augustin Soliva AL
1996/1997, que tinha como lema “construindo pontes” e João Fernando
Sobral AL 1976/1977, que tinha como lema “faça seu semelhante sentir-se
necessário”, que são pessoas em quem a maioria de nós muitas vezes se
inspirou. A nossa homenagem também a quem atualmente representa a todos
nós na diretoria, o Diretor Internacional AL 2010/2012 o nosso querido
Edisson Karnopp e a Rosenete, que tem como lema “servindo juntos nossa
luz brilha mais intensamente”, que hoje se encontra no Rio Grande do Sul
participando de um encontro de Ex-Governadores do Distrito LD 2. A nossa
homenagem especial àquele que acredita que o leonismo é agente de
transformação, o nosso Governador do Distrito LC 11 José Eduardo Côgo e a
Marissol, que é um casal que tivemos a alegria de conviver e conhecer mais
de perto em Seattle, plantando árvores, escutando, trabalhando e
aprendendo. A vocês a nossa homenagem e a nossa gratidão por estarmos
aqui. Ao nosso 1º Vice-Governador Francisco Roberto e a Selma, ao nosso 2º
Vice-Governador Deocleciano e a Soraya, porque ser Vice-Governador hoje é
muito importante e nós sabemos que o aprendizado que adquirimos como
Vice-Governador nos dá a certeza de que chegaremos a exercer a missão de
Governador do Distrito com muito mais conhecimento e experiência que é
algo que Lions Internacional deseja. Ao patrono deste evento o saudoso PDG
Daniel Azevedo Barbosa e a Iosana, que tivemos o prazer de recebê-los no
Distrito LD 5 onde irradiaram muita simpatia, e a toda sua família, parabéns
por esta homenagem oportuna. Aos nossos Ex-Presidentes do Conselho de
Governadores do Distrito LC o PCC Darly e a Odalva AL 2009/2010, nossos
amigos de longa data e com quem em muitos momentos estivemos juntos e o
PCC Ivan Lindemberg e a Vergínia AL 2004/2005, mesmo estando ausente
neste evento. A nossa Ex-Governadora Imediata Zuraide, que acabou de
fazer uma belíssima apresentação sobre Lions Quest, muito obrigada pelo
apoio permanente e em nome da Ex-Governadora Zuraide gostaria de saudar
a todos os Ex-Governadores aqui presentes, que deixaram grandes marcas
neste Distrito, porque sabemos que cargos de liderança exigem muito de nós,
portanto não é fácil ser Governador. Também a equipe do Governador, o
Secretário Marco Fontana que fez uma apresentação belíssima, “olha que eu
já andei em algumas convenções, vivi muitos momentos no Distrito e nunca
tinha visto uma apresentação de um Secretário deste porte”. O Tesoureiro
Nelson e o Secretário adjunto Ranieri. Obrigado ao Governador pelas
referências. Em nome do Laudir e a Marlen, que fez a minha apresentação,
nós cumprimentamos a todos os assessores e agradeço porque em todos os
momentos estiveram em contato conosco e nos receberam no aeroporto ao
lado de outros Companheiros. A cada Presidente de Região e de Divisão, a
cada Presidente de Clube, a cada membro que tem alguma responsabilidade
no nosso movimento, a todos os bravos e valentes Leões, e aqui eu falo de
toda a família Lions, os nossos cumprimentos especiais. Não temos aqui no
momento nenhum LEO, mas talvez tenhamos alguém que já foi LEO e
sabemos que aqui no Distrito LC 11 temos três clubes e ficamos muito felizes,
porque temos a presença do jovem, a quem o Lions Internacional estimula
tanto. Quero homenagear esta contagiante solidariedade que expressamos
através das ações nos mais diversos momentos, ou seja, a família Lions e
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Leo. Após as saudações e homenagens iniciou a sua apresentação
mostrando a força e a grandeza do nosso movimento, que é a maior
organização de serviços do mundo e está presente unindo pessoas em cerca
de 206 países do mundo, através de 46.000 Clubes, 752 Distritos e 1.345.000
associados. Afirmou que integrar o Lions é um privilégio e nós temos que ter
esta convicção. Participar do Lions é fazer um MBA constante, porque
estamos reciclando, aprendendo, transmitindo e oportunizando. Ser Leão é
trazer no coração sentimentos nobres de atenção, solidariedade, amizade,
companheirismo, fraternidade e amor ao próximo. Ser Leão é servir. Então,
“nós servimos”, deve ser dito com muita ênfase, com muita motivação e com
muito compromisso. Disse que somos referência na Paz Mundial e através da
campanha do “Cartaz da Paz” vamos a ONU, onde premiamos o vencedor do
cartaz. Temos compromisso com a preservação do meio ambiente, onde mais
de 7 milhões de árvores já foram plantadas, ultrapassando em muito a meta
do IP Wing-Kun Tam. Estamos sintonizados com o programa de combate a
cegueira, com a nossa fundação LCIF, cujo objetivo e evitar a cegueira e
propiciar pessoas cegas a enxergarem. Quero ressaltar, o que já foi
evidenciado aqui no Distrito LC 11, que a melhor maneira de contribuir para
fortalecer e engrandecer a nossa fundação é através do programa de
Companheiro de Melvin Jones, porque mais de 70% de sua receita vem desta
importante contribuição. Nós sabemos que nenhum outro programa do mundo
se compara com o do Lions. Temos também o maravilhoso programa de
“Lions Quest”, que foi aqui muito bem apresentado pela IPDG CaL Zuraide e
deve ser implantado no Distrito LC 11. O programa LEO, que é a força jovem
para garantir o nosso futuro, onde os jovens têm a oportunidade de
crescimento pessoal, de bons relacionamentos, de intercâmbio nacional e
internacional e a oportunidade de servir aos outros. O Presidente Wing-Kun
Tam tem priorizado essa valorização dos jovens para a renovação do nosso
movimento. Então, vamos apoiar, valorizar e propiciar o aparecimento de um
LEO clube dentro de nossa comunidade. Não tenho dúvida que LEO é uma
força vital nos clubes de Lions. E nos perguntamos: por que queremos formar
alunos ou jovens fascinantes? Porque bons alunos aprendem a matemática
numérica, mas os alunos fascinantes vão além, e os LEOs são esses alunos
fascinantes, aprendem a matemática da emoção, que rompe a regra da
lógica. Eles aprendem a se doar, porque nessa matemática de alunos
fascinantes, eles só aprendem a multiplicar quando aprendem a dividir, eles
só conseguem ganhar quando aprendem a perder, eles só conseguem
receber quando aprendem a servir. Eu gostaria que vocês saíssem daqui com
o orgulho mais acentuado por fazer parte do Lions. Vamos sair conscientes de
que somos os mensageiros da doação, da paz, do amor e do servir. Podemos
repetir: o Lions é um sucesso. Trago a cada um de vocês os cumprimentos
especiais do nosso Presidente Internacional Wing-Kun Tam. Neste momento
eu me sinto como uma Companheira Leão do Distrito LC 11 e estamos aqui
para compartilhar as coisas boas e as coisas que precisam ser melhoradas,
evidenciadas pelo nosso Secretário e como ele disse, estamos em casa e
precisamos tratar das nossas debilidades. Uma das preocupações de LI é a
formação de líderes, porque eles são vitais para garantir o sucesso das
organizações, por isto está priorizando duas ações em nível global: aumento
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de associados (equipe GMT), a Global Membership Team e treinamento e
formação de líderes (equipe GLT), a Global Leadership Team. A formação de
líderes hoje é vital para a nossa organização. Investir nas pessoas não é
simplesmente um gesto de boa vontade, é inteligência pura. Nós enquanto
líderes temos que investir na nossa equipe, assim como fez o Governador
Eduardo no Distrito LC 11, assim como faz você como Presidente de Clube,
como Presidente de Região, como Presidente de Divisão. Vejam o que diz Jim
Collins, que é um guru na área da gestão executiva, “A habilidade executiva
mais importante é escolher as pessoas e colocá-las nas posições corretas,
porque pessoas certas têm uma enorme paixão pela empresa, pelo trabalho e
pelo que fazem”. O verdadeiro líder é aquele que propicia o aparecimento de
novas lideranças. O aumento de associados é essencial para o fortalecimento
da organização, porque o sucesso de um clube de Lions está diretamente
ligado aos serviços que o clube presta a sua comunidade. Crescer é um
imperativo do mercado no mundo moderno em que vivemos, crescer faz parte
de qualquer organização e o Lions não pode pensar e agir de forma diferente.
Por isso a nossa organização está com esta preocupação. Nós estamos
vivendo no século XXI, o século do conhecimento e conhecimento vocês
sabem é tudo, é poder. Quantas vezes recebemos a revista Lion e ela fica em
cima da mesa e não a lemos. Quantas vezes temos a oportunidade de
acessar o site de LI para aprender um pouco mais e não o fazemos. Quantas
vezes temos a oportunidade de estar num evento como este e não estamos e
o Distrito LC 11 é até pioneiro, inovando na transmissão direta deste evento
através da internet. Disse que tem a incumbência de liderar o GLT e tem
orgulho em compartilhar essa responsabilidade com o nosso Diretor
Internacional Edisson Karnopp que é o líder GMT no Brasil. Lembrou que no
Distrito LC 11 a CaL Ângela Gripe é a coordenadora GLT e no Distrito Múltiplo
LC temos o CL Bittar. No Lions muitas vezes perdemos bons Companheiros,
Companheiras, Domadoras, pela falta de atenção do líder, pela falta de
atenção do Presidente, daquele responsável pela comissão de associados. O
Presidente de um clube tem que ter uma gestão participativa, delegar algumas
funções, para que o clube realmente venha a superar as necessidades dos
associados. Precisamos de bons líderes e temos que perseguir o “clube
modelo”, a realização de fóruns, de seminários, a participação em escolas de
dirigentes e oficinas de extensão, vão aumentar o nosso conhecimento e a
nossa disposição de ajudar. Falou da ascensão das mulheres em todas as
organizações e mostrou, para reflexão, alguns nomes de mulheres que são
símbolos de lutas e de conquistas, não só hoje como também no passado,
destacando Presidentes de Nações da nossa área 3, onde tivemos e temos:
na Nicarágua – Violeta Chamorro, na Guiana – Janet Jegan, no Panamá –
Mireia Moscovo, na Costa Rica – Laura Chinchilla, que esteve junto aos
clubes de Lions quando lá estivemos, no Chile – Michelle Bachelet, que hoje
exerce o papel principal na ONU mulher, na Argentina – Cristina Kirchner, no
Brasil – a nossa Dilma Roussef. Mulheres poderosas do mundo: Eva Peron –
primeira dama da Argentina, Ângela Merkel – Alemanha, Hillary Clinton –
EUA, Julia Gillard – primeira ministra da Austrália, que esteve presente na
convenção do LI em Sidnei, Margareth Thatcher – primeira ministra da
Inglaterra, Indira Gandhi – primeira ministra da Índia. Mulheres símbolos de
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bandeiras sociais, de amor ao servir e as pessoas: Helen Keller, Zilda Arns,
Madre Teresa de Calcutá e Maria de Nazaré. Disse que no Lions também
temos tido esta ascensão, que é fundamental até para garantir o nosso
crescimento. Mostrou, através de uma estatística, como o ingresso da mulher
no leonismo está contribuindo para o crescimento do Lions Internacional,
destacando que em 31/10/2003 tínhamos 1.356.275 associados, sendo
1.160.140 homens (85,50%) e 196.135 mulheres (14,50%) e em 31/12/2011
tínhamos 1.345.304 associados, sendo 1.027.929 homens (76,40%) e
317.375 mulheres (23,60%), o que representa um saldo positivo de 121.240
mulheres e um saldo negativo de 132.211 homens, resultando em um saldo
negativo nesses 8 anos de 10.971 associados. Ressaltou que na nossa área 3
o percentual de mulheres é de 39,79% e o nosso ID Edisson Karnopp tem a
esperança de chegarmos a 50%. Neste AL 2011/2012 temos um saldo
positivo de 5.270 e um saldo negativo de 1.474 homens. Falou que no ano
passado em Lima, no Peru, realizou um workshop para mulheres, onde foi
estabelecida a meta de 500.000 associadas mulheres em LI até o ano do seu
centenário, meta que foi reiterada agora no México no simpósio da mulher.
Então meus amigos, tudo isto faz parte da nossa organização, tudo isto é
construção de relacionamento, a participação de vocês aqui é um
investimento também na construção desses bons relacionamentos. Eu digo
que quem quer ir adiante deve lutar para que esses relacionamentos sejam
mantidos de forma bem mais intensa, de forma que pode se incentivar em
momentos como este, na participação de Comitê Assessor, na Convenção de
Guarapari, na Convenção do Distrito Múltiplo LC, nos Fóruns, nos Simpósios,
nas Oficinas de Extensão, nos Seminários. Tudo isto e muito importante
porque incentivando esses relacionamentos ficamos mais fortalecidos.
Apresentou a sequência da realização das Convenções Internacionais, que
serão: 2012 em Busan – Coréia, 2013 em Hamburgo – Alemanha, 2014 em
Toronto – Canadá, 2015 no Havaí – EUA, 2016 em Fukuoka no Japão e 2017,
que é o ano do nosso centenário, em Chicago – EUA. Perguntou por que
estamos aqui num dia como hoje, quando muitos escolheram estar na praia,
outros escolheram estar em família e nós estamos aqui. Respondeu que
estamos aqui porque queremos firmar um compromisso com cada um de
vocês, cada vez maior de sermos amigos para sempre, estamos aqui porque
acreditamos neste slogan “Amigos para Sempre”, porque é a busca da
amizade que fortalece o servir. Afirmou que o leonismo é uma escolha nossa,
e daí vem o seu prestígio e o seu poder, que tivemos uma chance de dizer
não ao leonismo no dia em que fomos convidados a entrar no movimento, a
partir daí a nossa resposta tem que ser sempre sim. Sim para o desafio de
presidir o clube, ao desafio de ser Governador, de ser Presidente de Região.
Sim é a consolidação do nosso voluntariado rumo a uma sociedade cada vez
mais participativa e mais responsável. Disse que temos 94 anos de ações, de
solidariedade, de bem querer, de servir e de amor ao próximo e continuamos
construindo e escrevendo essas belas histórias que estão mudando o mundo,
porque nós somos os escritores da nossa história, da história do nosso
movimento e temos que ter muito orgulho disto. Falou que gosta muito de um
texto de Chico Xavier que diz: “você não pode ser mais ou menos”, porque
nós podemos dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou
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menos, ter um transporte mais ou menos, ser obrigado a acreditar num futuro
mais ou menos, olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos, mas o
que não podemos mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos,
sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos,
ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos que o leonismo é agente de
transformação, senão corremos o risco de nos tornar uma pessoa mais ou
menos. Eu com muitos e muitos anos de Lions creio na força e nas ações dos
clubes, creio na inovação e criatividade dos clubes de LEO, creio na beleza da
filosofia do leonismo que me aprimora como ser humano a cada instante que
eu vivencio, creio no futuro cada vez mais promissor do Lions e do movimento
LEO, creio em você amigo voluntário, creio no brilho dos olhos de muitos que
não mediram esforços para estar aqui hoje lutando para consolidar uma
sociedade melhor. Temos que seguir adiante, unidos, motivados. O futuro a
Deus pertence, claro, mas devemos sonhar, planejar e construir o nosso
amanhã. É com esse propósito que seguimos em frente planejando e
construindo o amanhã com todas as nossas forças, dentro da nossa
organização Lions. Citou como exemplo a DM Marissol que trabalha todos os
dias, que tem uma atividade imensa, mas está ao lado do nosso Governador
Eduardo numa demonstração de motivação para a construção do amanhã
com muita força e muita sinergia. Falou que quer contar sempre com esta
amizade, confiança, respeito e esta sinergia que nos une. Que onde quer que
estejamos o nosso compromisso é com o Lions, com o servir, com os menos
favorecidos pela sorte, com as APAEs, com a defesa dos direitos das pessoas
com deficiência, com a rede feminina de combate ao câncer, com a
valorização dos voluntários e com as organizações não governamentais,
porque queremos contribuir para causas nobres que engrandecem e
valorizam o ser humano. Disse que ao terminar queria agradecer de coração
este convite e as pessoas que hoje estão aqui e convidar a todos para
celebrarem suas conquistas no Distrito LC 11, para motivarem seus liderados
de maneira entusiástica, porque “não há nada mais forte do que o coração de
um voluntário motivado”. Por isto meus amigos o Lions é fascinante, por isto
creio no leonismo, por isto creio no servir e creio em você. Avante meu
Governador, avante Distrito LC 11, rumo ao sucesso, rumo ao topo, rumo ao
infinito. Não é fácil, mas é possível. Vamos dizer bem alto: viva o Lions, viva o
LEO, viva os homens, viva as mulheres, viva a Pátria, viva Deus. Obrigada,
meus amigos para sempre. Após sua apresentação a PID CaL Rosane Vailatti
foi aplaudida de pé e abraçada por todos. O Governador Eduardo disse que
não tinha palavras para agradecer a CaL Rosane pela belíssima aula de
leonismo. A palavra foi devolvida ao Mestre de Cerimônia que convidou a DM
Marissol para fazer a entrega de uma lembrança à nossa “futura Presidente
Internacional” CaL Rosane Vailatti. Pediu que a mesa fosse recomposta e
disse que neste momento nós vimos toda a força do leonismo. Muito
emocionado falou ainda que a PID CaL Rosane é a maior liderança do Brasil
em termos de Lions e nem os Ex-Presidentes Internacionais tem esse
carisma. O Mestre de Cerimônia agradeceu em nome de todos os presentes a
CaL Rosane por sua participação neste evento e anunciou o encerramento de
suas atividades nesta primeira plenária, agradecendo mais uma vez pela
honra de ter sido escolhido para executar a tarefa e devolveu o colar. O
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Governador agradeceu ao PCC CL Darly por sua brilhante atuação e convidou
o PDG CL José Adalberto para fazer a oração pelo Brasil. A seguir convidou a
todos para que com uma salva de palmas déssemos por saudado o Pavilhão
Nacional. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a primeira
plenária. Às quatorze horas o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos,
procedeu a composição da mesa diretora para a segunda plenária,
convidando o DG CL José Eduardo Côgo, a PID CaL Rosane Jahnke Vailatti,
o Secretário do Distrito CL Marco Antônio Fontana, o 1VDG CL Francisco
Roberto de Carvalho Moreira, o 2VDG CL Deocleciano Fonseca de Andrade
Filho, a IPDG Presidente do Comitê de Honra CaL Zuraide de Figueiredo
Guedes, o PDG do Distrito LD-5 CL Osmar José Vailatti, o PDG CL José
Adalberto Rebello de Oliveira, o PDG CL Josias Marques de Azevedo, o PDG
do Distrito LC-4 CL Rubens Ribeiro da Silva, o PDG CL João Luiz Aguilera
Campos, a CaL Iosana Fundão Azevedo esposa do nosso saudoso PDG CL
Daniel Azevedo Barbosa e o Tesoureiro do Distrito CL Nelson Schmidt de
Souza. Composta a mesa, foi solicitado aos Presidentes de Região e Divisão
que se colocassem nas primeiras cadeiras à frente da mesa para que
pudessem votar as matérias apresentadas. A seguir foi passado ao DG CL
José Eduardo Côgo o comando dos trabalhos. Este, após iniciar os trabalhos
invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre as pessoas, declarou
instalada a 2ª Plenária da Reunião do 3º Conselho Distrital do AL 2011/2012.
Convidou a CaL Iosana Fundão Azevedo do LC São Mateus Cricaré para
fazer a invocação a Deus. Em seguida, convidou a todos para entoarem a
primeira estrofe e o estribilho do Hino à Bandeira. Como o hino foi aplaudido,
o Governador Eduardo fez uma pequena instrução leonística, dizendo que
“não se aplaude o hino quando ele é apenas cantado, só se aplaude quando
ele é tocado ou orquestrado, o que se aplaude é a banda ou a orquestra”.
Abriu os trabalhos dando boas vindas a todos para a 2ª plenária, desejando
que todos continuem participando com o mesmo entusiasmo. Convidou e
nomeou o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos para funcionar como
Mestre de Cerimônia. Este agradeceu a honra e o privilégio de mais uma vez
ser designado Mestre de Cerimônia e prometeu desempenhar as funções da
melhor forma possível. Agradeceu, em nome do Governador e da Assessora
de Convenções e Eventos CaL Odalva, a todos os clubes que trouxeram
brindes para serem sorteados. Convidou a assessora do Cartaz da Paz CaL
Ângela Gripe para fazer a entrega do prêmio ao vencedor. Esta cumprimentou
a todos e disse que ficou muito feliz com a participação de 27 clubes.
Agradeceu aos Presidentes e as pessoas que dentro de cada clube se
empenharam para a realização do concurso cujo tema era “as crianças sabem
da paz”, aos LC Cachoeiro, LC Cachoeiro Frade e Freira e LC Cachoeiro
Rubem Braga que buscaram artistas da comunidade para ajudarem na
escolha do melhor cartaz, aos jurados e a todos que colaboraram direta ou
indiretamente para o sucesso do evento. Anunciou que o cartaz vencedor foi o
da aluna Júlia Batista Lambret da Silva, de 11 anos, do 6º ano do ensino
fundamental do externato Santa Inês de Nova Friburgo-RJ. Informou que os
kits do Cartaz da Paz do AL 2012/2013, cujo tema é “Imagine a Paz”, já estão
à venda. Mostrou o cartaz vencedor, leu a frase escrita pela vencedora Júlia
“Toda criança nasce, de toda raça, de todo país e sabe e quer realizar a paz”.
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Mandou abraço e uma mensagem via internet para a Júlia, parabenizando-a e
pedindo para que ela continue pensando na paz por toda a sua vida.
Convidou o Presidente do LC Nova Friburgo e a implementadora Ângela Laje
para receberem a premiação e o Governador Eduardo para fazer a entrega. O
Governador passou às mãos do Presidente o prêmio de R$ 500,00 para que
seja entregue a vencedora Julia. Parabenizou a Júlia por ter representado o
Distrito no concurso nacional e informou que o vencedor foi do Distrito LC 5.
Comentou que a participação foi excelente e pediu aos atuais Presidentes de
clubes que iniciem o trabalho para o próximo concurso para que os futuros
Presidentes possam dar sequência ao assumirem. Anunciou que a edição nº
69 da revista Lion vem com muita matéria sobre Cartaz da Paz. Divulgou que
no Conselho de Governadores, em Juiz de Fora, foi solicitado mais espaço na
revista e foi prometido que todos os Distritos terão o mesmo número de
páginas. Pediu para os clubes mandarem matérias para a revista e afirmou
que por falta de matéria algumas são repetidas. Apresentou o responsável
pela revista Lion, o Secretário Adjunto CL Ranieri Milli e disse que qualquer
dificuldade para aparecer na revista é só entrar em contato com ele. Dando
sequência o Governador Eduardo convidou a IPDG CaL Zuraide para a
entrega de medalhas e emblemas do Prêmio de Excelência do AL 2010/2011
concedidos por LI aos ex-presidentes do LC Santo Antônio de Pádua CL
Osvaldo Aparecido Marcussi, do LC Bom Jardim CL Luiz Gonzaga de Barros
e do LC Miracema CaL Maria Lúcia de Barros, que cumpriram os requisitos
deste prêmio em seus mandatos. A palavra retornou ao Mestre de Cerimônia
que convidou a DM Alinéa Fortunato, do nosso saudoso PDG Fortunato, para
compor a mesa. A palavra foi passada ao Presidente do LC Itaperuna CL
Edson Francis para apresentação da prestação de contas dos gastos do
subsídio de emergência enviado por LI. Mostrou as regiões afetadas e os
locais atendidos e disse que está tudo pormenorizado no blog do clube.
Agradeceu o empenho do Governador Eduardo, aos Presidentes do LC Nova
Friburgo e do LC Linhares, nas pessoas do CL Celso Novaes e do CL Dalton
Coelho, que enviaram cestas básicas, donativos e verbas, aos clubes que
enviaram mensagens e também aos CCLL, DDMM, filhotes e amigos do LC
Itaperuna. Finalizou dizendo que tem orgulho de pertencer ao Lions, de ser
chamado de Companheiro Leão e que o leonismo é e será sempre um agente
de transformação social. Pediu que o bom Deus continue nos abençoando em
sua grande generosidade e misericórdia. Disse que todas as contas estão à
disposição do Tesoureiro do Distrito e que além do subsídio de LI no valor de
R$ 18.600,00 receberam em torno R$ 13.000,00 em donativos, totalizando
aproximadamente R$ 31.000,00. Anunciou que o clube tem 4 Companheiros
de Melvin Jones e que até o final do mandato do Governador Eduardo terão 8,
sendo que a meta é ter 20. O Governador pediu para que o Presidente Edson
explicasse como estão fazendo para adquirir os títulos de Melvin Jones e ele
disse que foi feito um consórcio entre 24 Companheiros do clube que doam
R$ 90,00 por mês, sendo que o título adquirido é sorteado entre eles. O
Governador disse que é um belo exemplo a ser seguido por todos. A palavra
foi devolvida ao Mestre de Cerimônia que convidou o vice-presidente do
APLIONS CL Laudir Poltronieri para fazer uma homenagem a DM Alinéa,
esposa do nosso saudoso Companheiro Fortunato. O CL Laudir enalteceu as
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qualidades do PDG Fortunato, apelidado por seu Colegiado de “o menino de
Bangkok” e contou que quando ele era vice-governador a DM Alinéa falou que
não iria acompanhá-lo, porque não tinha saúde, mas ela não cumpriu suas
palavras e o acompanhou em todos os momentos, por isso a apelidou de
“guerreira”. Disse que o APLIONS, através da Presidente CaL Helena Mohr,
resolveu condecorar a DM Alinéa com um Certificado de Mérito e convidou a
PID Rosane Vailatti para fazer a entrega do Certificado. A DM Alinéa muito
emocionada declinou de falar. A palavra foi devolvida ao Mestre de Cerimônia
que convidou a Coordenadora Distrital da equipe GLT CaL Ângela Gripe para
sua apresentação. Esta iniciou com uma atividade de relaxamento e disse que
temos duas equipes com o objetivo de descobrir as doenças dos clubes, a
equipe GMT (aumento de associados) da qual também faz parte o 2VDG CL
Deocleciano e a equipe GLT (equipe de liderança), que têm três metas:
aumento contínuo de associados, maior sucesso do clube e melhor qualidade
de liderança. Mais especificamente a equipe GMT trabalha no
desenvolvimento de novos clubes e aumento de associados e no
desenvolvimento do sucesso do clube para conseguir conservação de longo
tempo. A equipe GLT visa à identificação e preparação de futuros líderes em
todos os níveis e o treinamento, instrução e orientação dos líderes existentes
para terem melhor desempenho. Apresentou um organograma de LI situando
os líderes GMT e GLT e também a posição deles no Distrito. Mostrou a página
da GLT de LI. Disse que foi criado pela IPDG Zuraide o Instituto de Liderança
e ela juntamente com o CL Teócrito e a CaL Anézia do LC Guarapari fazem
parte desse Instituto. Pediu que os Companheiros e Companheiras que já
participaram do curso de liderança ficassem de pé, para serem identificados e
disse que ao final eles receberiam o “Pin”. Apresentou um pensamento de
John C. Maxwell “Uma pessoa de sucesso encontra o lugar certo para si. Mas
um líder de sucesso encontra o lugar certo para os outros”. Falou que as
atividades da equipe GLT são treinamento, instrução, mentoreamento e
motivação dos líderes para maximizar eficácia e se colocou à disposição,
inclusive para visitar as regiões, com o objetivo de motivar cada vez mais os
nossos líderes. Disse que o trabalho conjunto traz como benefícios o uso
eficaz de talentos individuais, a conquista eficaz de meta além de ser fonte de
estímulo e criatividade. Afirmou que liderança de qualidade é igual a serviço e
que “ninguém faz nada sozinho”. Finalizou afirmando: eu sou líder, você é
líder, o que eu estou fazendo para melhorar a saúde do meu clube, da minha
região, da minha divisão e do meu distrito? Agradeceu a todos e disse que
está à disposição. Após a apresentação a PID CaL Rosane Vailatti fez a
entrega do “Pin” de GLT para a CaL Ângela, lembrando que é uma tarefa para
3 anos. A CaL Ângela agradeceu e disse que este “Pin” traz mais
responsabilidade ainda para ela. A palavra retornou ao Mestre de Cerimônia
que convidou a Presidente do LC Cachoeiro de Itapemirim Rubem Braga CaL
Elizabeth a trazer a CLEO Carmem Zamprogno Brandão para falar sobre LEO
Clube. A CaL Elizabeth cumprimentou a todos e entregou a PID Rosane e ao
Governador Eduardo uma revista famosa de Cachoeiro que traz uma
reportagem sobre as campanhas do LC Cachoeiro de Itapemirim Rubem
Braga, o que é muito bom para o clube e para o Lions. A seguir a CLEO
Carmem cumprimentou a todos e agradeceu o espaço cedido para divulgação
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do trabalho do LEO Clube Cachoeiro de Itapemirim Rubem Braga, a quem ela
representava com alegria, para apresentar o trabalho que em seu 3º ano
estão empreendendo em suas atividades junto a comunidade e as escolas do
município. Falou sobre a realização do 1º FEST LEO, realizado no 2º
semestre de 2011, que mobilizou quatro escolas públicas de ensino médio e
fundamental envolvendo aproximadamente 2.536 alunos. Explicou que os
CCLEO foram às escolas, apresentaram uma palestra e houve uma grande
adesão dos alunos. O tema do evento foi “valores éticos e cidadania”, com o
objetivo de mostrar a comunidade juvenil que apesar da pouca idade, podem
ser agentes de transformação, independentemente do local onde possam
estar. Em atividade paralela ao festival de teatro arrecadaram 350 litros de
leite que foram doados as entidades filantrópicas do município, valendo assim
o exercício de liderança (L), de oportunidade (O) e de experiência (E),
constituindo os ideais leoísticos. Disse que já havia chegado aos seus ouvidos
que a palestra da nossa CaL Rosane foi um “escândalo”, foi ótima. Finalizou
pedindo aos clubes que ainda não têm LEOs que se organizem e abram
novos clubes porque é ótimo para eles e para os Leões também, que poderão
conviver com os jovens. Agradeceu a todos. A palavra retornou ao Mestre de
Cerimônia que convidou o CL Ediclenes para falar sobre o blog do Distrito.
Este cumprimentou a todos e disse que apesar do blog estar “bombando”
precisamos melhorar e para “vender” um produto precisamos de alguns
passos: 1º - ter o produto disponível, que é o trabalho feito em cada um dos
51 clubes do Distrito. 2º- ter uma marca que inspire confiança, porque a marca
representa a qualidade do produto, nós temos a marca Lions. 3º- ter um
cliente que precise do nosso produto, que são as pessoas para as quais nós
prestamos o nosso serviço. 4º- tornar esse produto conhecido, que é onde
precisamos melhorar. Falou que só está recebendo material de divulgação de
28 clubes e que não consegue contato com os outros 23 clubes, porque
manda emails e eles retornam, por falta de utilização conforme foi mostrado
pelo Secretário CL Fontana. Disse que os clubes precisam anunciar, divulgar
os seus serviços e campanhas, apresentar o seu trabalho e o melhor local
para anunciar é a internet porque temos milhões de usuários, acesso rápido e
custo zero. Disse que o seu trabalho como assessor de comunicação é cuidar
do blog do Distrito e que criou uma nova página no facebook que tem quase
900 milhões de assinantes e outra página no google plus, porém precisa do
trabalho dos clubes para que o dele se complete, ou seja, precisa receber as
matérias para colocar no blog do Distrito e replicar para o facebook e para o
google plus. Para divulgar é só enviar um pequeno texto do trabalho realizado
e uma foto para o email distrito.lc11@gmail.com que ele divulga. Falou que
foram retiradas todas as restrições para mandar fotos, pode mandar do jeito
que quiserem, com qualidade, que serão publicadas. Mostrou as estatísticas
de acesso ao nosso blog, onde de 57 publicações em 2010 temos hoje 172
publicações, graças ao trabalho do nosso Governador que em suas visitas
aos clubes pede para mandarem matérias para serem publicadas, a média de
acesso do blog que era de 264 por mês hoje são 1.667 por mês, também
tínhamos um total de 9 mil acessos e em apenas 6 meses temos 19 mil
acessos, ou seja, hoje o blog é bastante acessado no mundo inteiro, 80% de
acessos são no Brasil, 10% são nos Estados Unidos e os outros 10% são nos
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outros países. Finalizou dizendo que gostaria que ao final do AL 2011/2012
que o blog tivesse pelo menos 30 mil acessos. Agradeceu a todos. A palavra
retornou ao Mestre de Cerimônia que agradeceu ao CL Ediclenes e lembrou
que ainda temos o nosso site que é muito bom. Dando continuidade falou
como Embaixador de LCIF, agradeceu aos clubes que fizeram novos
Companheiros de Melvin Jones, enumerando 5 no LC Colatina Centro, 1 no
LC Linhares, 2 no LC Nova Friburgo, 2 no LC Itaperuna e ainda mais 2 do LC
Itaperuna cuja cópia do recibo será entregue hoje, discorreu sobre a
importância dessas doações e fez um apelo aos clubes que ainda não fizeram
suas doações para fazê-las, objetivando alcançar a nossa meta do AL
2011/2012. Falou também como Diretor Geral da XIII Convenção que será
realizada nos dias 4, 5 e 6 de maio na cidade de Guarapari. Ressaltou que a
cidade de Guarapari está recebendo a Convenção do Distrito LC 11,
capitaneada pelo LC Colatina que é o clube do Governador do Distrito, muito
embora nós do LC Guarapari e todos os CCLL estejamos empenhados,
imbuídos no mesmo espírito de colaboração para fazermos não a melhor,
porque é difícil fazer uma Convenção melhor do que a da IPDG CaL Zuraide,
mas empatando ficará de bom tamanho. Apresentou a Diretoria da XIII
Convenção, tendo como Diretor Geral o PCC CL Darly Anacleto de
Vasconcelos, Diretor Adjunto o PDG Wilson Tótola, Assessora de Eventos e
Convenções a CaL Odalva Fonseca de Vasconcelos, Secretário o CL Marco
Antônio Fontana, Secretário Adjunto o CL Ranieri Milli, Tesoureiro o CL
Nelson Schmidt de Souza. Mostrou o folder com uma programação preliminar
que está nas pastas que foram distribuídas e pediu que todos lessem e
dessem sugestões e doações, porque a programação poderá ser modificada.
Falou da dificuldade em ser Diretor de Convenção no Distrito LC 11 enquanto
não for colocada em pauta a cobrança de uma cota de inscrição da
Convenção, a exemplo dos outros Distritos. Explicou que a taxa mensal que
nós pagamos é para fazer uma Convenção Administrativa, não dá para fazer
festa. Falou dos valores recebidos e das despesas previstas para a realização
da Convenção. Passou as instruções para reserva de apartamentos no SESC
de Guarapari que devem ser feitas diretamente com o setor de eventos pelo
telefone (27) 32323131 e os valores de diárias. Anunciou que de 10 a 14/04 o
Distrito LC 4 do CL Rubens, que é de Belo Horizonte fará a sua Convenção no
mesmo local em Guarapari. Agradeceu a todos e disse que conta com o apoio
e a participação de todos os Companheiros e Companheiras do Distrito para o
sucesso da Convenção. Prosseguindo o Mestre de Cerimônia convidou a PID
CaL Rosane Vailatti para fazer algumas homenagens. A PID CaL Rosane
disse que precisava fazer alguns reconhecimentos, de comum acordo com o
nosso Governador Eduardo, mas antes de fazer estes reconhecimentos,
queria fazer um reconhecimento muito especial a uma pessoa que com
certeza é merecedor de reconhecimento, porque neste ano leonístico está
dedicando sua vida em favor do Distrito LC 11 e eu tenho a grata satisfação
de trazer, em nome do nosso Presidente Internacional Wing-Kun Tam, uma
bonita placa para entregar ao Governador do Distrito LC 11 CL José Eduardo
Côgo. Esta placa é em reconhecimento ao aumento de associados deste
Distrito e são pouquíssimos os Governadores do mundo que a receberam.
Então Governador Eduardo e DM Marissol, este casal maravilhoso, recebam
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com o nosso carinho e a nossa admiração. Pediu uma salva de palmas para
eles e falou que como diz a DM Marissol as palmas são para todos, porque o
êxito do Governador Eduardo é devido a uma grande equipe e ao maravilhoso
Distrito LC 11. Aproveitou a oportunidade para fazer a entrega de um
Certificado Presidencial ao nosso Governador Eduardo com a certeza mais
uma vez do reconhecimento do nosso Presidente Wing-Kun Tam. Entregou
também Certificado Presidencial em reconhecimento a dedicação e ao
trabalho que vêm realizando aos Companheiros: Marco Antônio Fontana –
Secretário do Distrito, Laudir Poltronieri Rosa – Assessor de Comunicação e
ao CL Alcides Zerbone Soares – Presidente de Região. Disse que todos que
estão aqui são merecedores de Certificados, mas infelizmente eles são
limitados por LI. Entregou ainda Certificado do Ex-Presidente Internacional
Imediato CL Sid Scruggs a CaL Iosana Barbosa, esposa do nosso saudoso
PDG Daniel Azevedo Barbosa e Certificado do Ex-Presidente Al Brandel a DM
Alinéa Fortunato, esposa do nosso saudoso PDG Jorge Fortunato. Entregou
aos Presidentes do maior clube do Distrito CL Edson Francis e dos clubes
anfitriões CL Paulo Carvalho, CL Nelson Costa e CaL Elizabeth Martins o Pin
“Amigos para Sempre”. Ao PCC CL Darly Vasconcelos e ao DG CL Eduardo
Côgo entregou uma camisa da Campanha da Visão “SightFirst”. Finalizou
externando ao Governador e sua esposa, aos vice-governadores, aos exgovernadores, aos presidentes de clubes e a cada um dos presentes a sua
gratidão pelos momentos maravilhosos que juntos passamos e falou que
levaria para Santa Catarina o carinho com que aqui foi acolhida, a certeza da
nossa amizade para sempre e principalmente a convicção na luta constante
por um movimento cada vez mais forte, mais representativo. Pediu para
evidenciarmos a cada momento o nosso orgulho em ser Leão, usando o Pin
do Lions, a identificação no nosso automóvel, enfim falando do Lions a cada
momento e que cada um de nós que estava participando tem o compromisso
de levar esta notícia e fazer a divulgação desse evento, porque é o movimento
em ação. Disse que agradece todo dia a Deus pelo fato de pertencer e
vivenciar esse movimento e principalmente pela oportunidade maravilhosa de
a cada instante aprender mais com cada um de nós. “Não esqueçam: amigos
para sempre”. Muito obrigada por tudo. A palavra foi devolvida ao Mestre de
Cerimônia que disse que esta é a nossa futura Presidente Internacional, se
Deus quiser, e Deus vai querer. Neste momento, com a permissão do
Governador Eduardo, os trabalhos foram suspensos para o coffee break e
sorteio de brindes pela CaL Odalva. Na volta aos trabalhos o Mestre de
Cerimônia convidou os Presidentes de Região e Divisão que tivessem
novidade para falar que fizessem uso da palavra. O Presidente de Região “A”
CL Márcio Lyrio cumprimentou a todos e anunciou que a sua empresa doará
uma impressora para o Distrito. O Presidente de Região “C” CL Alcides
Zerbone cumprimentou a todos e registrou a sua alegria e satisfação pelo
sucesso do CD, dividindo com o Presidente de Divisão “C1” CL Claudio
Guimarães e com os CCLL de Cachoeiro de Itapemirim os méritos e esta
alegria. Pediu a CaL Ângela Gripe para fazer a entrega dos Pins que foram
confeccionados na gestão da IPDG Zuraide aos participantes do Instituto de
Liderança realizado em Guarapari e Campos nos meses de abril e julho de
2011. Receberam o Pin os seguintes CCLL e CCaLL: Alcides Zerbone,
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Claudio Guimarães, Elizabeth Martins, Deocleciano Andrade, Francisco
Roberto, Maria Aparecida Brandão, Maria da Glória Santiago, Marcos Aurélio
Muniz Xavier, Marilúcia de Melo, Onofre de Andrade, Maria Carneiro Gama,
Soraya Andrade, Teresinha Domingas, Zélia Teresinha Teixeira, Teócrito
Santiago (que foi mestre), Selma dos Santos Moreira, Paulo Roberto Trindade
Muniz, DM Maria Lúcia de Sá Muniz, Denílson José Bazeth, DM Lucidéia
Ramos dos Santos, Aparecida Gaspar, Luzmar Querino, Dilza Aparecida
Lopes, Américo Abreu, Diogo Henrique Avelino, Fabricio Lírio, Jairo Alves
Nunes, Expedito Sena Otoni, Arthur Barbosa, Aloísio Gomes de Souza,
Cícero Bruno, Jorge de Paulo Silva Junior, Laís Maria, Edson Corona e Aloísio
Filho (convidado). Dando continuidade o Mestre de Cerimônia convidou os
Presidentes de Clubes para falarem sobre as novidades acontecidas em seus
clubes. A Secretária do LC Niterói São Francisco CaL Eliane Prates
cumprimentou a todos e justificou a ausência do Presidente do clube por
motivos profissionais. Disse que farão o concurso de redação nas escolas
estaduais e aumentarão 01 cadeira por mês no banco de cadeiras de rodas
do clube. O Presidente do LC Casimiro de Abreu CL Pardal cumprimentou a
todos e falou das campanhas permanentes de documentos perdidos, do
trânsito, do idoso e da prevenção a AIDS com o uso da faixa “Viva com saúde
porque AIDS não tem cura. Proteja-se”. Anunciou que o clube deu posse a 1
associado. O Presidente do LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino CL Álvaro
Moreira cumprimentou a todos, anunciou a posse de 10 novos associados
elevando para 18 o número total de associados e disse que até a Convenção
estarão com 25. O Presidente do LC Guarapari CL Celso Rosa cumprimentou
a todos e disse que o clube participa de todos os Conselhos Municipais e que
têm uma campanha permanente de doação de 600 kg de fubá para a Pastoral
da Criança e mais 300 kg para a Igreja Matriz. Disse que os clubes estão
envelhecendo e precisamos aumentar o número de sócios para renovar e
melhorar o nosso RH. A Presidente do LC São Mateus Cricaré CaL Maria
Cristina saudou a todos e disse que realizaram o natal solidário com show
sertanejo e almoço para 127 crianças com renda para a APAE, que
atenderam famílias carentes com cestas básicas, que fizeram doações de
brinquedos de Natal para as crianças do hospital Roberto Silvares, que
atuaram na prevenção de retinopatia diabética através da Campanha da Visão
com o tema “visão, um olhar para o futuro”, que realizaram a campanha de
doação de sangue coletando 64 bolsas de sangue de 90 doadores e fazendo
um cadastro de doação de medula óssea de 32 pessoas, que promoveram um
baile de máscaras com renda para a Campanha da Visão, que fizeram a
triagem com 600 crianças para doação de lentes e armações. A Presidente do
LC Serra CaL Leila Azevedo saudou a todos e disse que estão com a taxa
distrital paga e que fizeram entrega de material de higiene e limpeza no valor
de R$ 800,00 a creche “Vôvo Chiquinho” de Central Carapina, que
entregaram 100 sacolas de brinquedos e roupas a crianças carentes do Bairro
Divinópolis, que distribuíram brinquedos nos hospitais da região, que fizeram
uma ação entre amigos para compra de uma cadeira de rodas e que como
assessora da mulher no leonismo está premiando o clube que admitir mais
mulheres até a Convenção. O Presidente do LC Aracruz CL Clóvis Oliveira
cumprimentou a todos e disse que o clube promoveu a noite de caldos, a noite
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de companheirismo denominada “noite caipira”, a pechincha, o festival de
flores de Holambra com bom rendimento e boa divulgação do Lions, a festa
das crianças realizada anualmente, o dia Internacional do idoso com visita ao
idoso e doação de cestas a 52 idosos no valor de R$ 1.600,00, a campanha
de arrecadação de fundos incluída na conta de água em parceria com o SAAE
que rende R$ 7.000,00 mensalmente para o asilo, o Lions em ação com 1.700
pessoas atendidas em Vila do Riacho, a campanha da visão doando 21
óculos, o natal do idoso, a festiva de aniversário do Lions com almoço em dia
de companheirismo, a campanha Lions na praia para conscientização sobre o
destino do lixo, a campanha do trânsito programada para fevereiro. Falou que
vão admitir novos associados e talvez fazer algum Melvin Jones.
Continuando o Mestre de Cerimônia convidou os Assessores para falarem. O
Assessor de Preparação de Líderes CL Teócrito Santiago cumprimentou a
todos e disse que quando o LC Guarapari recebe um Leão ilustre, ele é
tratado como um líder, porque tem qualidades especiais, então eles
abandonam a lei de Robert e olham o que aquele líder tem no coração, na
alma e no brilho dos olhos. Falou que se inspira no IPIP CL Sid Scruggs que
diz que cada Leão tem uma lâmpada e quando a humanidade se vê na
escuridão os Leões se agrupam e formam um farol. Então, aquele líder, é um
farol, tem algo para nós, ele representa luz e naquele momento sob a
inspiração de Steve Jobs iria mostrar como atuam no LC Guarapari. Disse,
“não recorri a Enciclopédia Britânica, aos escritos de Rubem Braga e a poesia
de Roberto Carlos, a saudação a ser feita não precisa de maquiagem da
mídia. É uma cidadã do mundo e muito especial para nós. Possui a candura
de Maria – mãe do Divino Mestre, a intrepidez de Madre Teresa de Calcutá e
irmã Dulce e a fé de Joana D’Arc. Em suas artérias e veias circula o sangue
contaminado pelo vírus Melvin Jones. Não tem respeito pelo “estatus quo”,
não podemos ignorá-la. É capaz de mudar o mundo orientando a humanidade
para o futuro de progresso. Queremos este ambiente leonístico iluminado pelo
seu farol. Vamos conviver com sua força surrealista que a todos encanta por
sua clarividência. Apresento-lhes nossa rainha a PID Cal Rosane Vailatti”.
Prosseguindo o Mestre de Cerimônia convidou os Ex-Governadores para
falarem. O PDG CL José Adalberto cumprimentou a todos e disse que fica
muito feliz quando os Presidentes falam sobre as atividades de seus clubes
porque anima a Conselho. Falou que em sua Governadoria instituiu três
campanhas importantíssimas: 1º - Lions em ação, que é a ação global feita
pelo Lions, 2º - Lions no trânsito e 3º - Lions na escola, isto para divulgar a
marca Lions e hoje viu aqui um grande apelo para trabalharmos a nossa
marca. Disse que precisamos trazer gente jovem para os clubes, sangue
novo, o jovem tem energia e nós temos a experiência, então temos que somar
a energia com a experiência, porque a energia sem experiência não vale nada
e a experiência sem energia também não. Precisamos fazer isto porque o
mundo hoje caminha numa única direção, inovação é a palavra do momento
em todos os segmentos de liderança. Não podemos trabalhar nos clubes
somente com a razão, temos que trabalhar com a emoção, porque a emoção
nos leva a ação e se não formos sensibilizados para a ação nossos clubes
vão ficar parados, velhinhos. Temos que fazer instrução leonística em todos
os clubes com a maior freqüência possível, a instrução leonística é
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obrigatória, é o elemento do leonismo. O PDG CL Josias Azevedo
cumprimentou a todos e agradeceu a honraria de ter sido escolhido para
Patrono da Convenção, sentindo-se premiado mais uma vez dentro do
movimento leonístico. Conclamou a todos a trazerem seus filhos e netos para
os clubes, fazendo com que a família leonística cresça no seio da família
sanguínea, afirmando que com isso fecharemos a porta dos fundos. Pediu
para disseminarmos essa idéia. Disse que tem procurado dar o maior apoio
possível ao Governador Eduardo e que ele pode contar sempre com o seu
apoio. A CaL Eliane Prates pediu a palavra e anunciou que a CaL Cecília,
viúva do Ex-Governador do LC Cachoeiro de Itapemirim ligou para o seu
celular e falou que não pode comparecer mas a viu falar, porque está
assistindo a transmissão ao vivo pela internet, e está sendo muito
emocionante ver e ouvir “velhos” Companheiros. Pediu para agradecer e
parabenizar ao Governador Eduardo e toda a sua equipe pelo brilhante
trabalho. Dando sequência o Mestre de Cerimônia convidou a Comissão de
Moções para apresentação de seu relatório. O Presidente da comissão PDG
CL José Adalberto disse que a comissão esteve reunida por mais de 2 horas e
elaborou um parecer bastante técnico, isento de emoção, retratando aquilo
que deve ser feito e a forma com que deve ser feito. Solicitou que o relator,
PDG CL Josias Azevedo, procedesse à leitura da ata com os pareceres da
Comissão de Moções. Da análise da Moção nº 01, apresentada pelo DG CL
Eduardo Côgo, propondo os nomes do PDG CL Josias Marques de Azevedo e
do PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos para patronos da XIII Convenção
do Distrito LC 11, o parecer da comissão foi pela aprovação. A Moção nº 01
foi colocada em discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovada por
unanimidade. Da análise da Moção nº 02, apresentada pelo LC Campos
Planície, indicando o nome do CL Francisco Roberto Carvalho Moreira como
candidato para concorrer ao cargo de Governador do Distrito LC 11 para o AL
2012/2013, o parecer da comissão foi pela aprovação. A Moção nº 02 foi
colocada em discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovada por
unanimidade. Da análise da Moção nº 03, apresentada pelo LC Cachoeiro de
Itapemirim Frade e Freira, indicando o nome do CL Deocleciano Fonseca de
Andrade Filho como candidato para concorrer ao cargo de 1º ViceGovernador do Distrito LC 11 para o AL 2012/2013, o parecer da comissão foi
pela aprovação. A Moção nº 03 foi colocada em discussão e a seguir em
votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Da análise da Moção nº 04,
apresentada pelo LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino, indicando o nome
do CL Álvaro Moreira da Costa como candidato para concorrer ao cargo de 2º
Vice-Governador do Distrito LC 11 para o AL 2012/2013, a comissão assim se
posicionou “verificamos que não foram anexadas à mesma as respectivas
listas de presenças (reunião de Diretoria e reunião de Clube). A Comissão
verificou que no recap de Lions Internacional existe um débito até o dia dez de
fevereiro na importância de US$ 214,27 e o clube não informou ao Distrito o
pagamento da cota distrital referente a admissão dos novos associados, bem
como a cota distrital do segundo semestre, janeiro a junho de dois mil e doze,
assim a Comissão entende que o Clube ainda dispõe de prazo para tais
regularizações até a véspera do quarto Conselho Distrital. Assim
recomendamos que por deliberação da plenária seja a matéria enviada para o
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quarto Conselho Distrital para posterior deliberação”. A Moção nº 04 foi
colocada em discussão e o CL Álvaro Moreira disse que estatutariamente não
existe nenhuma exigência para que se coloque a lista de assinantes junto a
ata de reunião da assembleia do clube, mas que se for necessário ele poderia
apresentar ainda hoje. Quanto ao alegado débito disse que ele não existe em
RECAP de LI, o que existe é um valor de cota que pode ser pago até a
Convenção, mas se existir débito ele poderia quitá-lo hoje mesmo. Afirmou,
com todo respeito à Comissão de Moções, que a moção de seu clube está
correta. O PDG Josias disse que a comissão poderia ter opinado pela rejeição
da moção, mas preferiram solicitar que a documentação seja complementada
e o débito sanado dentro do prazo. Falou que de acordo com o Estatuto de LI
o clube que estiver em débito com a associação em valor superior a US$ 100
não tem condições de votar e ser votado, mas que a comissão depois de
muito debater chegou ao entendimento que desde que a situação seja
regularizada a candidatura pode ser registrada até o 4º Conselho Distrital.
Disse que não estavam criando obstáculos à candidatura, simplesmente
estavam dando oportunidade para que o processo seja regularizado. O
Governador disse ao CL Álvaro que a sua moção não foi rejeitada e que o
clube tem prazo até a véspera do 4º CD para atender as solicitações da
Comissão de Moções e regularizar a situação. O CL Álvaro disse que aceitava
as solicitações e o DG CL Eduardo Côgo disse que vamos aguardar a sua
moção com as devidas correções para o 4º CD. O Presidente da Comissão
PDG CL José Adalberto disse que o parecer foi elaborado para resguardar,
para que as coisas sejam feitas da maneira correta, para comprovar que a
reunião foi feita com o quorum e na forma adequada. O Governador
agradeceu pelos esclarecimentos e pelo belíssimo trabalho realizado pela
Comissão de Moções. O Mestre de Cerimônia informou que a CaL Cecília do
LC Bom Jardim telefonou dizendo que está nos vendo ao vivo pela internet e
parabenizou os CCLL Paulo Leal e Ranieri Milli. A seguir convidou a PID
Rosane Vailatti para suas palavras finais. Esta disse que gostaria de salientar
a importância da comunicação e aproveitou o momento para entregar o seu
Pin de “Amigos para Sempre” aos responsáveis por esse trabalho de
comunicação, os CCLL Ediclenes, Paulinho e Ranieri, aos quais ofertou com
todo carinho um livro de receitas e parabenizou pelo maravilhoso trabalho.
Posou para fotos juntamente com o Governador e toda a equipe. Falou que
quando iniciou como Diretora Internacional começou a publicar um informativo
de seu trabalho, que continua sendo publicado bimestralmente em português,
inglês e espanhol e que se alguém que não recebe desejar receber é só
passar o email que será incluindo no seu banco de dados para remessa.
Homenageou um Companheiro, conselheiro da APAE de Nova Friburgo, com
um livro de receitas das APAEs de Santa Catarina. Parabenizou e agradeceu
ao Governador Eduardo com a certeza da amizade para sempre. O Mestre de
Cerimônia CL Darly agradeceu em seu nome e em nome da CaL Odalva ao
Governador Eduardo e a DM Marissol pela honraria de ter sido escolhido
como um dos patronos da Convenção. Disse que estava muito feliz e muito
honrado, porque quando Ele e a CaL Odalva chegam em algum lugar são
sempre recebidos com muito carinho, amor e dedicação, o que os deixa muito
fortalecidos. O Mestre de Cerimônia anunciou que sua missão chegou ao fim
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e devolveu o colar ao Governador, agradecendo pela honra. O Governador
agradeceu ao PCC CL Darly por sua atuação e disse que Ele e o PDG CL
Josias foram escolhidos e indicados patronos porque realmente preenchem
todos aqueles considerandos que nosso Secretário leu na proposta da moção.
Disse que precisava corrigir uma falha, porque o relatório final da Comissão
de Moções deveria ter sido discutido e votado, o que não aconteceu, então
colocou em discussão e em votação o relatório final da Comissão de Moções,
sendo este aprovado por unanimidade. Dando sequência foi passada a
palavra ao 1VDG CL Robertão para seu pronunciamento. Este cumprimentou
a todos e disse que em Araxá ouviu o CL Rocha e hoje a CaL Rosane que
estão postulando a indicação para concorreram ao cargo de 2º VicePresidente Internacional e que certamente teremos muitas alegrias com a
consagração do nome da PID CaL Rosane como candidata. Falou que passou
4 dias em Juiz de Fora e foi um aprendizado muito grande, porque para ser
Governador precisa de um treinamento e de receber muitos ensinamentos.
Disse que em julho estará na Coréia do Sul para ser empossado Governador
do Distrito LC 11 e conta com o apoio de todos. Afirmou que não vai
decepcionar, vai servir com simplicidade e companheirismo, porque leonismo
se faz com amor. Falou que os que estavam presentes até o final são mais
Leões do que os que saíram, porque quando vamos a uma reunião de Lions é
para ouvir todas as pessoas. Disse que é amigo de coração de todos e que a
partir do AL 2012/2013 estará à disposição com muito amor, dedicação,
carinho e companheirismo, que é o nosso servir. A seguir a palavra foi
passada ao 2VDG CL Deocleciano para suas palavras. Este cumprimentou a
todos e disse que quando colocou seu nome a serviço do leonismo ele e sua
CaL Soraya tiveram a certeza de que haviam se incorporado a uma grande
família e que quando assumiram a Presidência do LC Cachoeiro de
Itapemirim Frade e Freira no AL 2009/2010 confirmaram o compromisso deles
com o leonismo e iniciaram esta grande caminhada. Falou que tem a
convicção de que o que uma pessoa se torna ao longo da vida depende de
duas coisas, as oportunidades que tem e as escolhas que faz. É preciso estar
preparado para fazer as escolhas e tem certeza que estão se preparando com
toda dedicação para este momento. Disse que acredita que a criatividade e a
inovação aliadas à experiência serão capazes de alargar os seus horizontes e
roga a Deus que ilumine e oriente todas as suas ações. Afirmou que só
podemos encarar um desafio quando unimos nossas forças para intervir e
mudar a forma de se fazer e isto ele vai fazer, porque não adianta tentar
novos resultados fazendo as coisas da mesma maneira. Falou que
precisamos transformar sonhos em possibilidades, fazer a diferença na vida
das pessoas, pois assistencialismo não agrega valor. Precisamos formar
censo crítico através de pessoas que briguem pelos mesmos ideais, pois
aquele que se omite, que se cala, vive à sombra da submissão. É preciso ter
coragem e honra para enfrentar desafios, é preciso praticar a solidariedade
como forma de intervir na vida das pessoas de maneira a edificar, transformar
suas vidas através da dignidade. Sabemos Governador Eduardo que será um
longo caminho a percorrer, mas temos certeza de que poderemos contar com
a união e a garra de todos os CCLL, CCaLL e DDMM no firme propósito de
servir desinteressadamente. Citou o monge Leonard Hoffmann que diz “a
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base da liderança não é o poder e sim a autoridade conquistada com amor,
dedicação e sacrifício”. Diz ainda que “respeito, responsabilidade e cuidado
com as pessoas são virtudes indispensáveis a um grande líder. Para liderar é
preciso estar disposto a servir”. Afirmou que Ele e sua CaL Soraya estão com
esta disposição. Finalizou pedindo o voto na Convenção, para que possa dar
continuidade ao trabalho. O DG CL Eduardo pediu ao 1VDG CL Robertão que
assumisse os trabalhos e disse que tem certeza que o nosso Distrito vai
continuar no caminho que foi preparado por seus antecessores e que está
preparando para o CL Robertão e o CL Deocleciano, se colocando à
disposição para ajudar sempre que precisarem. Agradeceu a Selita pela
parceria que vem acontecendo em todos os nossos eventos. A NETSUL por
ter cedido gratuitamente o link da internet. A participação dos internautas pela
paciência em nos ver durante todo o dia. A fantástica equipe capitaneada pelo
CL Paulinho, Ranieri, Fontana e Nelson que ajudou durante o evento. Ao CL
Laudir que tem andado com ele em quase todos os clubes do Distrito, com o
qual divide o seu trabalho pela experiência passada, os conselhos dados e as
observações feitas. A CaL Iosana do nosso querido PDG Daniel e a toda a
sua família pela presença. Ao CL Marcinho por ter preparado a homenagem e
pela doação da impressora. A DM Alínea do saudoso PDG Fortunato de quem
será eternamente fã. A sua “mãezona” IPDG Zuraide e a CaL Ângela que
prepararam seu caminho e que continuam se dedicando para o crescimento
do nosso Distrito. A nossa ilustre convidada, a oradora oficial PID Rosane
Vailatti, que é uma pessoa iluminada, que irradia energia, da qual todos têm
vontade de se aproximar, de tocar, de tirar foto, tamanha é a sua competência
e sua paixão pelo leonismo, que nos trouxe essa belíssima mensagem. Foi
um momento ímpar, que vai ficar marcado e registrado na história desse
Distrito. A sua fala, o seu incentivo, a sua garra e a sua energia, nós vamos
tentar imitar. Nosso Distrito precisa de pessoas como você. Ao PDG Osmar
Vailatti por ter renunciado a um final de semana na cidade deles para estarem
aqui conosco. Também agradeceu e chamou a todos os CCLL dos três clubes
de Cachoeiro, para serem aplaudidos, porque sem eles nós não
conseguiríamos realizar esse Conselho, que em momento de dificuldade
imediatamente assumiram e em muito pouco tempo deram um show de
organização, de simpatia, de presença, tendo nos recebido nessa belíssima
cidade de Cachoeiro de Itapemirim e por isto nós estamos muito agradecidos.
Pediu para todos cantarem os parabéns para a Presidente do LC Cachoeiro
de Itapemirim Rubem Braga que estava aniversariando. Registrou o eficiente
trabalho da secretária Janaína, que não mediu esforços para que tudo
acontecesse da melhor maneira possível. Convidou o CL Paulo Leal para
fazer a oração pelo Brasil. Feita a oração, pediu ao 1VDG CL Robertão para
bater o sino e convidou a todos para que com uma salva de palmas déssemos
por saudado o Pavilhão Nacional. Para finalizar lembrou que a partir das 20h
teríamos a noite de companheirismo, convocou a todos para a Convenção em
Guarapari, finalizou a 2ª plenária e assim declarou encerrado o Conselho, do
que, para constar foi lavrada a presente ata que segue assinada pelo
Secretário que a redigiu e pelo Governador do Distrito LC-11.
Colatina-ES, em 25 de abril de 2012.
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