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“Conhecer para Amar e Servir”

Quarta Reunião do Conselho Distrital - Aracruz, ES 

Aos vinte e três dias do mês de abril de 2010, no SESC de Praia Formosa na cidade Aracruz, ES, no Salão 
Alfredo Chaves, realizou-se a primeira sessão plenária da 4° reunião do Conselho Distrital do LC 11, Ano 
Leonístico 2009/2010. Às 14:30 hs, no exercício da função protocolar, o EGD Sebastião Lessa Rafare 
convidou para compor a mesa principal os seguintes Companheiros: José Adalberto de Oliveira, Governador; 
Jorge Fortunato, Governador imediato e embaixador da Fundação de Lions Internacional (LCIF); PC Darly 
Anacleto de Vasconcelos, Presidente do Conselho de Governadores; CL AntonioEugenio Cunha, secretário do 
Distrito LC 11, CL EGD Josias Marques de Azevedo; EGD Pessanha; EGD Josias Marques de Azevedo, CaL 
Zuraide Figueiredo Guedes, Primeira Vice Governadora; CL José Eduardo Côgo, 2º Vice Governador, 
convidados todos os presidentes de Divisão e Região para se posicionarem nas primeiras fileiras de cadeiras. 
O CL Governador fazendo a abertura protocolar convidou a CaL Zuraide Figueiredo Guedes, para o ato de 
invocação a Deus, seguindo-se o convite para guarnecer às Bandeiras: Brasil Cal Leila Geane de Azevedo, Rio 
de Janeiro – Cl Luis Antonio Xavier, Espirito Santo – CL Joaquim Intra, Aracruz – Cl Lidiel Scherer e Lions 
Internacional – CL Fued Afide e a entoação da 1ª estrofe ao Hino a Bandeira. Iniciando-se os trabalhos, o 
Governador coloca em apreciação as Atas do 3º CD ocorrido em Saquarema, RJ, o EGD Josias Marques de 
Azevedo pede a plenária para dispensar a leitura das Atas, pois elas já foram enviadas a todos os Clubes e 
Dirigentes Distritais, a Assembléia aprova a solicitação e, portanto a Ata é levada a discussão. Iniciada a 
discussão, CCLL dos Clubes de Campos questionam a forma que está descrito a posição contrária quanto ao 
tema aprovação da taxa Distrital para o ano leonístico 2009/2010 e solicitam o registro de que “Discordamos 
como foi aprovado o aumento da taxa Distrital, pois segundo os nossos entendimentos o Estatuto de Lions 
não foi observado, discordando então da forma como o tema foi conduzido”, o Governador posiciona-se e 
justifica as formas da condução do referido tema e afirma que os Clubes do LC 11 concordaram com os 
valores das taxas e solicita que o assunto possa ser encerrado, agradecendo antecipadamente a compreensão 
de todos. Em seguida são encaminhadas as moções para a Comissão de Moções, onde a primeira trata da 
solicitação de suspensão do desfile de Clubes da Convenção, a segunda apresentada pelo EGD Luis Carlos 
Pessanha da Encarnação, propondo a adoção pelo DLC-11 do programa de Unidade Familiar para os 
associados do nosso Distrito, onde ficará isento da Jóia de ingresso e terão uma redução de 50% (cinqüenta 
por cento) na quota distrital os Cônjuges, Domadoras, Filhotes e Parentes residentes no mesmo domicílio, 
que se associarem aos clubes do Distrito. Prosseguindo com os trabalhos, é concedida a palavra ao EGD Darly 
Anacleto de Vasconcelos, presidente do Conselho de Governadores que fala sobre a programação da 
Convenção do DMLC a ser realizada em Guarapari e convida todos os CCLL, DDMM, LEOS e Filhotes para 
participarem deste grande evento, em seguida é dada a palavra ao secretário do LC 11 CL Eugenio que fala 
da programação da XIª Convenção Distrital do LC 11. O EGD Fortunato desenvolve palestra sobre a Fundação 
de Lions Internacional, onde o tema é como realizar projetos e disponibiliza material que será adicionado ao 
site de nosso Distrito. O EGD Pessanha pede informações se algum Clube do LC 11 ou mesmo o Distrito 
solicitou ajuda ou recursos para atender os necessitados da catástrofe do Rio de Janeiro, o Governador e o 
Presidente do Conselho de Governadores esclarecem sobre os pedidos. Neste instante o Conselho Distrital 
tem a honra de receber o orador oficial da Convenção CL Edisson Karnopp e sua Domadora, ele faz uso da 
palavra e dá sua mensagem inicial. Após intervalo de 15 minutos, a Comissão de Moções apresenta conclusão 
dos trabalhos fazendo a leitura da ata. A primeira moção que trata do desfile é aprovada por entender que 
não se fará sentido realizar desfile dentro das instalações do SESC o qual é distante de centros habitacionais, 
e realizar desfile de Clubes somente para os próprios membros de LIONS não é razoável, logo indica 
aprovação pela plenária, o que é votado e aprovado por unanimidade. A segunda moção do Associado 
Familiar a ser implantado no Distrito em seu Estatuto é aprovada pela Comissão de Moções e esta endereça 
para análise e definição das condicionantes da Comissão de Estatuto e Regulamentos, a plenária entende que 
esta é a forma regimental correta e convoca os Trabalhos da referida Comissão. Devido o adiantado horário, 
define-se que o Conselho Distrital permaneça em suspensão temporária até o término dos trabalhos da 
Comissão de Estatutos e Regulamentos e a apresentação de seu parecer para votação da plenária. O 
Governador suspende os trabalhos e convoca os membros deliberativos para prosseguimento dos trabalhos 
às 8:00h da manhã do dia 24 de abril de 2010. Às 8:15h do dia 24 de abril de 2010, os trabalhos da 
Comissão de Estatuto e Regulamentos é apresentado a Assembleia do Conselho Distrital, o presidente da 
Comissão EGD Luiz Carlos Nunes, o relator EGD Danilo Edson Duarte e os seus membros, em ata sugerem e 
resolve aditar ao artigo 64 no seu parágrafo primeiro o conteúdo principal da moção apresentada que trata da 
isenção da Joia de ingresso e  da redução de 50% (cinquenta por cento) na quota distrital os Cônjuges, 
Domadoras, Filhotes e Parentes residentes no mesmo domicílio, que se associarem aos clubes do Distrito. 
Colocada em votação a plenária aprova o parecer da Comissão e com uma calorosa salva de palmas 
reconhece o brilhante trabalho do EGD Pessanha. O Governador encaminha imediatamente o parecer 
aprovado para ser colocado em prática no Distrito LC11 e encerra os trabalhos do 4º Conselho Distrital do AL 
2009/2010 e solicita aplausos em respeito a Bandeira Nacional no encerramento da reunião. Eu CL Antônio 
Eugênio Cunha, lavro a presente Ata que assino abaixo juntamente com o Governador.

CL Antônio Eugênio da Cunha             CL José Adalberto Rebello de Oliveira 
Secretário                                            Governador
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