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4ª REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DLC-11
(Realizada no “ESPAÇO LAUNGE” em ITAPERUNA no dia 15/04/2011)

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, reuniram-se no
Espaço Launge na cidade de ITAPERUNA/RJ, os integrantes do Conselho Distrital
do Distrito LC-11 do ano leonístico 2010/2011. Às 14 horas e 15 minutos a mesa
diretora, foi composta pela Cal Maria José Rocha Betta e ficou constituída pelos
seguintes dirigentes: Governadora do Distrito Cal Zuraide de Figueiredo Guedes;
o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos; o Secretário/Tesoureiro DLC-11 CL José
Carlos Lemos; o PDG CL Gustavo Sebastião Lessa Rafare e o PDG CL Josias
Marques de Azevedo. A Cal Zuraide, rogando a DEUS pela grandeza da Pátria,
pela Paz e a União entre as pessoas, declarou aberto o 4º Conselho Distrital do
Distrito LC-11. Convidou a Cal Luzmar Costa Querino – Presidente da Divisão D-1
para fazer a Invocação a DEUS. Em seguida, foram convidados para
guarnecerem as bandeiras de Lions, do município de Itaperuna, do estado do Rio
de Janeiro, do estado do Espírito Santo e a Bandeira do Brasil, respectivamente,
os seguintes CCLL: CL Marcos - Presidente da Região D; o CL Francisco –
Presidente do LC ITAPERUNA; o PDG CL Aguilera - Presidente do LC Nova
Friburgo; o CL Daniel – Presidente do LC Guaçuí e o PCC CL Darly. Convidou a
todos para entoarem a primeira estrofe e o estribilho do Hino a Bandeira.
Solicitou que todos permanecessem de pé para fazerem (1) um minuto de
silêncio em homenagem póstuma às vítimas dos desastres naturais ocorridos em
12 de janeiro 2011 na região serrana do estado do Rio de Janeiro. A presença
nesta reunião do presidente do LC Nova Friburgo – cidade destruída pela
catástrofe – é uma grande honra para todos nós. Logo após, nomeou para
Mestre de Cerimônias a Cal Maria José Rocha Betta, do LC Porciúncula. Depois
de agradecer a honra da tarefa que lhe foi designada a Mestre de Cerimônias
solicitou ao Secretário/Tesoureiro do Distrito – CL José Carlos Lemos, que fizesse
a leitura da ata do 3º Conselho Distrital realizado no estado do Espírito Santo. O
CL Gustavo Rafare, do LC Niterói Fonseca, solicitou que fosse dispensada a
leitura da ata em virtude de todos os integrantes dos Conselhos, Deliberativo e
Consultivo, já haverem tomado conhecimento da mesma pela divulgação feita
pelo Secretário/Tesoureiro. A Governadora colocou em discussão a solicitação
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feita pelo PDG Gustavo. Em votação foi a mesma aprovada por unanimidade
ficando dispensada a leitura da ata do 3º CD. Em seguida a Governadora colocou
em discussão a ata do 3º CD e como não houve nenhuma manifestação, foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade. A palavra com a Mestre de
Cerimônias esta solicitou ao CL José Carlos Lemos – Secretário/Tesoureiro que
fizesse a apresentação das moções encaminhadas ao 4º CD. O
Secretário/Tesoureiro informou que da primeira moção, recebida com 30 (trinta)
dias de antecedência, conforme rezam as normas estatutárias, enviada pelo LC
Vila Velha Glória, cujas cópias já haviam sido, devidamente, encaminhadas para
a Comissão de Moções fez entrega neste ato dos documentos originais. Como
estivessem faltando integrantes da comissão, a Governadora nomeou para
substituí-los os CL Gustavo – do LC Fonseca e a CaL Eliane Prates do LC Niterói –
São Francisco. O Secretário/Tesoureiro deu ciência da moção originária da
Governadoria solicitando ao Distrito LC-11, apoio para a pré -candidatura da Cal
Rosane Teresinha Junke Vailatti ao cargo de 2º vice Presidente da Associação
Internacional de Lions Clubes, moção também encaminhada para apreciação da
Comissão de Moções. A Governadora esclareceu que as moções das
candidaturas dos CCLL José Eduardo Côgo e Francisco Moreira, já haviam sido
apresentadas no 3º CD e serão remetidas diretamente para a Comissão de
Moções da XII Convenção. Está faltando a moção do LC Cachoeiro de Itapemirim
– Frade e a Freira sobre a candidatura ao cargo de 2º Vice Governador que até
agora ainda não foram entregues a Governadoria. Dando prosseguimento a
Mestre de Cerimônias solicitou ao CL José Carlos Lemos – Secretário/Tesoureiro
para a apresentação do Relatório das Atividades Administrativas do 3º trimestre
AL 2010/2011. Em sua fala o CL Lemos declarou que neste último CD da
administração da Governadora Zuraide, temos que agradecer aos clubes nas
pessoas dos seus presidentes, secretários e tesoureiros pelos esforços que
fizeram e a dedicação que tiveram para conseguir superar os obstáculos da
informática. Este é o primeiro ponto a ser enaltecido. Sabemos que nem todos
têm intimidade com os computadores, mas todos fizeram um esforço especial
para conseguir isto e o resultado está no envio mensal atualizado do INFORME
(WMMR) e no envio dos PU-101. Nem todos os clubes conseguiram ainda enviar
o PU-101, às vezes porque ainda não têm a sua diretoria já definida. Mas todos
aqueles que já elegeram suas diretorias estão fazendo o envio do PU como deve
ser feito, isto é, diretamente para LCI via “online” e enviando uma cópia para a
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sede administrativa do Distrito e não anteriormente, como todos estavam
fazendo, enviavam para o Distrito e paravam por aí, deixando LCI de tomar
conhecimento dos novos dirigentes. Por que este desconhecimento de LCI?
Porque tanto o PU como o INFORME MENSAL somente podem ser enviados para
LCI pelo próprio clube, pelo seu Secretário ou pelo Presidente. A sede
administrativa do Distrito não tem esta capacidade. Não tem a senha
correspondente. E se quiser fazê-lo será em nome do Secretário ou do
Presidente do Clube, usando o número do associado e a sua senha pessoal
fornecida por LCI. Por isso é que o clube deve fazê-lo e hoje estou aqui elogiando
todos os Secretários e Presidentes de clubes que se esforçaram e conseguiram
este nível de desempenho. Nestes quadros que estão sendo mostrados na tela,
verificamos que três clubes ainda não têm o CNPJ, são eles: o LC CAMPOS SÃO
TOMÉ; o LC CORDEIRO e o LC RIO DAS OSTRAS. Tal providência depende
exclusivamente do clube que tem que registrar o seu estatuto e obter seu
registro de pessoa jurídica na Receita Federal. É importante que o clube tenha
estes documentos. Sobre os informes podemos observar que quase todos os
clubes estão em dia com o envio dos seus informes. Somente os de LC ITALVA
(cujo último informe enviado até esta data foi o de DEZEMBRO 2010) e o LC
MANTENÓPOLIS (cujo último informe enviado foi o de DEZEMBRO 2009), não
conseguiram superar as suas dificuldades para se atualizarem. Quanto
ao
pagamento das cotas distritais quase todos os clubes estão em dia. Somente não
pagaram ainda os Lions Clubes de COLATINA RIO DOCE, CORDEIRO, ITALVA,
MANTENÓPOLIS, RIO DAS OSTRAS, SANTA TEREZA COLIBRÍ, SÃO GONÇALO, SÃO
MATEUS CRICARÉ, SÃO PEDRO D’ ALDEIA, SAQUAREMA e VITÓRIA. Destes 11
(ONZE) clubes, os que estão em situação mais grave são os de CORDEIRO E
ITALVA com elevado valor atrasado em virtude de cotas não pagas em AL
anteriores. O LC Cordeiro fez uma proposta que será apresentada ao Conselho
Distrital parcelando seu débito para ver se consegue pagar a sua dívida com o
Distrito. O LC de Italva ainda não se manifestou. Dos clubes que estavam
impossibilitados de credenciarem delegados, a esta XII Convenção em virtude
do atraso de LCI em enviar o RECAP de março que nos chegou somente hoje
(15/4/2011), está excluídos desta relação o LC Niterói - São Francisco; o LC
Itaperuna e outros que constam desta relação recém chegada que verificarei e
informarei ao Secretário da Convenção. Neste ano leonístico a Governadora
Zuraide faz questão de entregar os recursos recebidos para Leo e Castores aos
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seus destinatários, assim ela fará isto durante a XII Convenção o que será feito
da seguinte forma: verificamos quantos integrantes dos clubes de Leos/Castores
existem no Distrito constatando a existência de 97 jovens Castores e 62 jovens
Leos num total de 159 jovens distribuídos pelos seguintes clubes: CLUBES DE
CASTORES: Castores de Guaçuí (35); Castores do Saldanha da Gama (12) (LC
Campos – Tamandaré); Castores de São Fidélis (35) (LC Campos – Tamandaré) e
Castores de Nova Friburgo (15). CLUBES DE LEOS: Leo Clube de Aracruz (20); Leo
Clube da Cachoeiro de Itapemirim – Rubem Braga (27) e Leo Clube de Macaé –
Imbetiba (15). Do total destinado para eles, do 1º semestre mais o do 2º
semestre, no valor de R$ 5.049,30 (cinco mil e 49 reais e trinta centavos) que
dividido pelo número de jovens (159) coube para cada um a fração de R$ 31,75
(trinta e um reais e setenta e cinco centavos). Cada clube de jovens receberá a
quantia correspondente ao que coube para cada jovem multiplicado pelo
número de jovens do clube considerado. Assim, o Clube de Castores de Guaçuí
receberá a quantia de R$ 1.111,25. O Clube de Castores Saldanha da Gama
receberá a quantia de R$ 381,00. O Clube de Castores de São Fidélis receberá a
quantia de R$ 1.111,25. O Clube de Castores de Nova Friburgo receberá a
quantia de R$ 476,75. O Leo Clube de Aracruz receberá a quantia de R$ 635,00.
O Leo Clube de Cachoeiro de Itapemirim – Rubem Braga receberá a quantia de
R$ 857,25 e o Leo Clube de Macaé - Imbetiba receberá a quantia de R$ 476,75.
Todos estes valores serão entregues em cheque nominais aos Clubes de Lions
aos quais estes clubes de jovens estão vinculados. Esta foi a maneira mais
democrática de entregar estes recursos financeiros que estavam sendo pagos
pelos Leões de todos os clubes e que sempre ficaram no caixa único do Distrito,
sendo usados para tudo, exceto para a destinação financeira para a qual são
recebidos. Neste momento o CL Darly argumentou contra esta maneira de
destinar os recursos dizendo que os mesmos deveriam ser destinados para o
governador Leo/Castor a fim de custear suas despesas com as viagens que
realiza em visita aos clubes e para organizá-los. Se começarmos a distribuir
dinheiro aos clubes vamos criar uma forma de administrar totalmente contra as
normas estatutárias. Disse que esta verba deveria ser congelada e entregue a
próxima administração para decidir sobre o seu uso. Isto porque os clubes de
Leo/Castores têm que funcionar com o apoio dos clubes e não do Distrito com a
distribuição de dinheiro para os clubes. O CL Lemos contra argumentou dizendo
que estas governadorias não se manifestam, não enviam nominatas, não

5

exercem as suas funções de administração dos clubes de jovens, como seria
necessário, além de não manterem os clubes aos quais se vinculam e nem o
Distrito informados das suas atividades e que gostaria que o CL Darly
informasse, apontasse, qual a norma estatutária, se é que ela existe, que
poderia impedir esta decisão da Governadoria. Afirmo que não existe nada nos
estatutos que o impeça. O CL Darly voltou a insistir que não deve ser distribuído
o dinheiro do Distrito para clubes de Lions e, citando sua experiência no seu
clube - LC Guarapari - disse que durante muito tempo mantiveram um grupo de
Leos que somente existia no papel. Citou ainda sua passagem pela presidência
do DMLC onde faziam entrega de dinheiro a clubes que tinham clube de jovens
apenas no papel. O CL Edson Coroa – Presidente da Região C, usando da palavra
argumentou “que entendeu que o objetivo desta proposta não é distribuir
dinheiro para os clubes. Os recursos que o clube receberia seriam destinados ao
clube de jovens que o clube de Lions patrocina uma forma correta de
administrar os recursos obtidos com a contribuição financeira de todos os Leões
do Distrito. O que ocorreria da mesma forma que os clubes hoje possuem um
caixa administrativo e um caixa de campanhas, o clube irá gerenciar este
dinheiro em conjunto com os clubes de Leos/Castores”. O CL Lemos continuou,
dizendo ser “exatamente esta a idéia que presidiu a proposta e que não vê como
poderia ser atendida a sugestão do CL Darly porque em todos os semestres
leonisticos aprovamos as previsões orçamentárias do Distrito com uma parcela
destinada especificamente para os Leos/Castores. É uma parcela pequena que
vem se acumulando. Este dinheiro sempre fica no caixa único do Distrito, nunca
sai de lá! E não tem sido feito o registro acumulado destes valores! Nesta gestão
nós os acumulamos (1º e 2º semestres) e como estamos chegando ao final do
ano leonisticos fica a pergunta: por que deveríamos passar este dinheiro
acumulado para o próximo governador se podemos e devemos tomar as
providências legais de entregá-lo a quem de direito? A Governadora analisou
todas as condições e ficou em dúvida sobre como estes governadores jovens
iriam dar, verdadeiramente, apoio aos clubes de Leos/Castores. Levou em
consideração também que estes clubes de jovens somente funcionam quando
recebem apoio dos Lions Clubes a que pertencem através do Presidente ou do
Secretário ou de um Leão que funcione como “MENTOR” do clube de jovens.
Desta maneira a forma mais segura e imediata encontrada foi esta: destinar os
recursos financeiros ao Lions Clube para custeio das despesas do clube de jovens
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que apóia, condição que consta dos cheques nominais que os LC receberão.
Acreditamos que desta forma estes recursos financeiros cumprirão as suas
finalidades e os clubes de Lions estarão em condições de se motivarem e de
despertar maior motivação nos jovens integrantes dos clubes de Leos/Castores.
Assim, apresentada, esta proposição dependerá da aprovação dos integrantes
do Conselho Deliberativo deste 4º CD para a sua imediata execução”. O CL
Américo - Presidente da Divisão C-2 falou sobre a falta de regulamentação dos
clubes de Leos/Castores que teria sido solicitada pelo CL Daniel em sua
governadoria. Ao final deste Relatório referente ao 3º trimestre AL 2010/2011 o
Secretário/Tesoureiro CL Lemos voltou a elogiar o desempenho dos Secretários
e Presidentes dos clubes por terem superado as dificuldades com a internet para
o envio do INFORME ONLINE, recomendando que os clubes não abram mão do
seu direito e dever de se comunicar diretamente com LCI porque a insistência de
alguns dirigentes em exigir a remessa dos INFORMES E DOS PU-101 somente
para o Distrito faz com que os clubes fiquem inadimplentes com LCI quanto a
estes documentos. Informou em seguida a situação financeira do DLC-11 até o
dia 31 de março de 2011: em caixa e conta corrente/aplicação financeira no
Banco do Brasil o saldo é de R$ 81.091,00 sendo que R$ 29.283, 62 estão em
aplicações com resgate automático. Afirmou: “o Distrito está, portanto, em uma
situação folgada, privilegiada. Temos, na presente data, a disposição, em
dinheiro R$ 63.728,00. O que é suficiente para manter o Distrito sem qualquer
contribuição por, aproximadamente, três meses, pois média mensal de despesas
do distrito não chega a 15.000,00. E estamos adquirindo meios para materiais
para o distrito. Toda a sede administrativa do distrito foi pintada. Quem desejar
fazer uma visita verá um ambiente limpo e organizado. As instalações elétricas e
de telefones foram recuperadas, pois os fios estavam à mostra e cruzando as
salas. Foram instalados de vários pontos de tomadas e um equipamento para
rede sem fio. Será comprado um note book até a próxima semana adquirido no
Extra de Niterói por R$ 1.199,00 com uma garantia estendida de três anos por
R$250,00 que inclui troca do aparelho se der defeito, pela própria loja. Este note
book da marca CCE será entregue ao Distrito com os programas necessários já
instalados pelo meu filho Carlos André. Compramos um filtro para água (gelada
e temperatura ambiente). Desta forma temos procurado colocar a sede
administrativa em condições de bem receber qualquer companheiro que lá
desejar comparecer e que será muito bem recebida pela funcionária do Distrito,
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Janaína, que faz questão de prestar o melhor serviço possível”. Foi perguntado
pelo CL Darly sobre a inadimplência dos clubes. Uma relação passada pela
administração do CL José Adalberto, constando depósitos não identificados,
pedindo esclarecimento sobre a atual situação desses depósitos não
identificados. O CL Lemos – Tesoureiro, respondeu que “hoje não existe
depósito não identificado na conta corrente do Distrito.’ As anotações que
haviam foram feitas em épocas passadas, pois não são somente da gestão do CL
Adalberto, elas são oriundas de dois ou três anos passados e todos os clubes
foram consultados e nenhum clube reivindicou esses valores. Nenhum
clube!Este demonstrativo de pagamentos é uma prova bem concreta do que
estou afirmando. Todos pagaram suas cotas e estes que estão devendo muito
não reivindicaram nada atrasado. Todos foram consultados. Os que
apresentaram comprovantes de pagamentos passados foram identificados e
quitados. Desta forma não existem depósitos não identificados nas contas do
Distrito. Eram anotações que não correspondiam a realidade. Não existe
dinheiro sem destino nas contas do Distrito. O dinheiro que está em conta
corrente pertence ao Distrito LC-11. O que houve foram anotações inadequadas
ou se perderam anotações ou anotações que eu não sei como foram parar nos
registros. O fato é que nenhum clube as reivindicou e, portanto, elas não
existem, pois somente os clubes fazem depósitos para pagamentos das cotas
semestrais na conta corrente do Distrito. Este assunto está simplesmente
encerrado. Por que deveria passar para o próximo governador a existência de
depósitos não identificados que ninguém questiona? Eu é que estaria
classificando um depósito não identificado como tal? E, por que eu estaria
fazendo isso se ninguém está reivindicando nenhum depósito efetuado na conta
corrente do Distrito?” Pedindo a palavra falou o CL Américo – Presidente da
Divisão C-2 dizendo-se muito feliz de estar participando de um Conselho Distrital
com um resultado esplendoroso, magnífico e competentíssimo do CL Lemos –
Secretário/Tesoureiro do Distrito. Porque nos meus mais de trinta anos de Lions
sempre acompanhei estas dificuldades: depósitos não identificados,
inadimplências e etc., etc. e etc. e o nosso companheiro Secretário/Tesoureiro
se desdobrou, têm certeza, e muito para trazer “luz” para esse impasse que era
sempre discutido, avaliado, apreciado e muitas vezes votado nos Conselhos
Distritais. “Quero em nome do LC São Tomé e em nome da Divisão C-2
parabenizar o nosso CL Lemos, Secretário e Tesoureiro do Distrito”. O CL Lemos
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acrescentou: “este reconhecimento público é muito importante porque é
resultado de muito trabalho, mesmo. Mas não posso deixar de acrescentar que
este trabalho só foi possível graças a colaboração dos Presidentes, Secretários e
Tesoureiros dos Clubes porque o Distrito só é forte se os clubes forem fortes, o
Distrito só vai andar certo se cada clube estiver andando certo. Então
companheiros eu estendo a todos os presidentes, secretários e tesoureiros de
todos os clubes do distrito este reconhecimento, esta satisfação que estou
percebendo nas palavras do CL Américo - Presidente da Divisão C-2. Muito
obrigado Companheiro Américo!” Em seguida a Governadora deu conhecimento
da chegada dos CCLL do LC Cachoeiro de Itapemirim – Frade e a Freira, com a
moção referente a candidatura do CL DEOCLECIANO FONSECA DE ANDRADE
FILHO, daquele, ao cargo de 2º Vice – Governador, a qual foi lida pelo CL Lemos
e entregue a Comissão de Moções. Após alguns esclarecimentos da Governadora
o CL Darly pediu a palavra para esclarecer que a indicação do amparo estatutário
solicitada pelo CL Lemos estão nos Artigos 70 e 76 do Estatuto do DLC-11. Em
seguida a palavra foi concedida ao PDG CL Gumercindo que concordou com as
razões apresentadas pelo Secretário/Tesoureiro sobre os fundos para
Leo/Castores porque, “se não temos condições de repassá-los para os clubes de
jovens, também não temos condições de nos apropriarmos deles, logo não
deveriam ser cobrados dos clubes. Se foi cobrado é direito adquirido, senão fica
caracterizada uma apropriação indébita.” Dada a palavra ao CL
Secretário/Tesoureiro o mesmo enfatizou o seguinte: “nós aprovamos a previsão
orçamentária e nela está bem claro a destinação de uma cota para
Leos/Castores assim como para o DMLC e para a Convenção. Se repassamos os
valores para a Convenção, sem a existência de uma norma que assim o defina,
por que não devemos repassar para os Leos/Castores o dinheiro que é recolhido
em nome deles? O que eu não entendo é esta insistência do PCC CL Darly em
querer impedir que recursos financeiros recebidos para uma determinada
finalidade não sejam empregados na referida finalidade, que é apoiar os clubes
de jovens, principalmente ele que se considera um defensor dos clubes de
jovens deveria aplaudir esta medida e sugerir outras capazes de complementar e
aprimorar esta iniciativa. Dada a palavra ao 2º Vice Governador CL Roberto
Moreira do LC Campos Planície afirmou: “Leos e Castores serão futuros Leões e
o que está acontecendo é que estamos desprezando este pessoal.” “Acho que
uma das finalidades do 1º e do 2º Vice Governador deveria ser visitar os clubes
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de Leos/Castores visando treinar os jovens para usarem este dinheiro porque
eles necessitam desse dele”. “ Visitei em um jantar o Clube de Castores do LC
Campos Tamandaré e fiquei impressionado com a dicção e o palavreado do
Governador deles, com a competência que demonstraram.” “Precisamos nos
esforçar para transformá-los nos Leões do futuro e do jeito que estamos fazendo
eles tem somente os recurso próprios, não tem verba para as suas atividades”.
Após estas manifestações a Governadora declarou ser necessário estudar uma
regulamentação para o assunto. Sugeriu a nomeação de uma comissão para este
trabalho. Solicitando que os CCLL que estejam interessados em colaborar nesta
comissão que se apresentem para constituí-la. O CL Roberto – 2º Vice e o CL
Edson Coroa se apresentaram para tal. O PDG CL Gumercindo usou da palavra
para dizer que já participou de uma discussão como esta na qual se chegou a
conclusão que a pior solução é não fazermos nada, isto é, adotar uma atitude
indiferente às necessidades dos jovens, precisamos avaliar o trabalho deles para
incentivá-los a persistir e amanhã ele possa dizer que teve um clube de Lions ao
seu lado, eu tive Companheiros Leões e Domadoras lutando ao meu lado. Não
podemos ficar aqui tentando fazer uma coisa chamada indiferença e apoiar a
iniciativa da Governadora Zuraide, deixando de lado as vaidades e defendendo
com ela uma medida que irá fortalecer o movimento Leo/Castores em nosso
Distrito. Em seguida, a este extenso debate da proposta a Governadora Zuraide
colocou a proposta do CL Lemos – Secretário/Tesoureiro em discussão e em
votação pelo Conselho Deliberativo sendo apurados 13 votos favoráveis e dois
contra, sendo declarada a proposição aprovada. Logo depois, foi dada a palavra
a Mestre de Cerimônia Cal Maria José para dar continuidade ao programa. Em
sua fala a Mestre de Cerimônias convidou o CL Jorge Leopoldo da Silva –
Assessor de Concursos ou seu representante, para apresentar a posição dos
clubes nos concursos leonisticos do Distrito neste ano leonisticos. Falou o CL
Lemos, informando que o CL Jorge Leopoldo não pode comparecer e que por
esta razão a Cal Glaucyra que o auxilia nesta tarefa também não pode
comparecer (atendendo a sua mãe idosa), mas enviou um resultado parcial
numa relação com a posição dos clubes. Esta relação foi afixada pela funcionária
Janaína no local próximo do credenciamento e os clubes que tiverem quaisquer
questionamentos deverão enviar e-mail para a Cal Glaucyra que os atenderá em
suas dúvidas e reivindicações sobre os pontos computados. Prosseguindo, a
Governadora anunciou a chegada do Governador do Distrito LC-12 CL Fernando
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e sua companheira Edna, dando-lhes as boas vindas, convidando-os a ocuparem
um lugar na mesa dirigente. O Mestre de Cerimônias antes da apresentação da
comissão de moções agradeceu a honra de haver sido designada para exercer as
funções de mestre de cerimônias neste 4º CD, colocando-se a disposição da
Governadora para qualquer encargo. Neste momento adentrou o recinto o PDG
CL Luiz Carlos Pessanha que foi efusivamente saudado pela Governadora que
neste momento justificou as ausências dos seguintes companheiros: PID Rosane
Vailatti, PDGs João Carlos de Oliveira Lemos; Arabelo do Rosário; Ivan
Lindenberg; Valentin e Vanderlan Peçanha; CCLL Maria Eny; Aloísio Campos; CaL
Leusa e PDG Danilo; CaL Gilda Maria Antunes de Almeida – Pres. LC Itaboraí, CL
Deocleciano – LC Cachoeiro Itapemirim – Frade e a Freira (realizando curso de
preparação de instrutores de LCI na cidade de Quito - Equador) e do CL Arival
(que na última hora adoeceu com conjuntivite). Em seguida apresentou o
contrato de prestação de serviços de contabilidade para a Governadoria do
Distrito, solicitando ao Secretário/Tesoureiro que fizesse um resumo do seu
conteúdo para conhecimento do Conselho Deliberativo. O CL Lemos informou
que tem mantido estreito contato com o escritório de contabilidade que vem
prestando serviços ao Distrito a vários anos sem contrato. Estes serviços eram
muito limitados e atendiam a apenas algumas necessidades como emissão de
guias e folha de pagamento. Conversando com o Contador responsável concluiu
que uma ONG como o DLC-11 necessitava de muito mais e por isso concordamos
em elaborar este contrato que descreve todas as tarefas a serem realizadas, as
responsabilidades do contratante e do contratado. Começaram eles, então, a
executar um trabalho mais amplo e profundo que culminou com a apreciação do
Balancete Patrimonial do 1º semestre AL 2010/2011 por ele elaborado e que foi
alvo de aprovação e rasgados elogios por parte do Conselho Fiscal do Distrito LC11 durante o 3º Conselho Distrital. Em síntese, ele se obriga a fazer a
escrituração contábil, a classificação das despesas, emissão de balancetes,
elaboração do balanço anual e demais obrigações contábeis, a escrituração
fiscal, orientação e controle dos dispositivos legais vigentes, - federais, estaduais
e municipais e atendimento as demais exigências previstas na legislação geral e
específica. Executar todas as tarefas relativas ao departamento de pessoal no
que se referem aos empregados, contratações, rescisões, recolhimentos legais,
etc., seguro desemprego, recibo de responsabilidade salário família, vale
transporte, guias sindicais: patronal e do empregado, comprovantes de
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rendimentos enfim todas as exigências legais para a perfeita legalidade do DLC11, assumindo inteira responsabilidade pelos serviços técnicos que realizar,
assim como pelas orientações técnicas que vier a prestar. Pelos serviços
contratados o contratante pagará ao contratado honorário mensal no valor de
R$372,50 com vencimento a cada dia 05 do mês. Os valores gastos com
materiais na execução dos serviços tais como livros, carimbos, pastas, disquetes,
formulários, etc. correrão por conta do contratante. Os honorários serão
reajustados em comum acordo entre as partes ou em qualquer época ou em
função do volume de serviços prestados. No mês de dezembro de cada ano será
cobrado o equivalente a um honorário um mensal a ser pago até o dia 15
daquele mês por conta do encerramento do balanço patrimonial,
preenchimento de RAIS, elaboração das primeiras e segundas parcelas extras de
fim de ano e da declaração de rendimentos da pessoa jurídica. São estas, em
síntese, as cláusulas deste contrato com o escritório que já provou executar bom
trabalho profissional. O movimento financeiro e patrimonial do terceiro
trimestre foi encaminhado para a Comissão de Finanças (Conselho Fiscal) para
emissão de o respectivo parecer, mas infelizmente nenhum dos seus membros
compareceu até o momento. Outro assunto que também envolve as finanças do
distrito diz respeito a uma proposta recebida do LC CORDEIRO solicitando o
parcelamento da sua dívida, o que foi julgado adequado e aceito pela
Governadora, “ad referendo” do Conselho Distrital, o que agora é feito. O
acordo aceito é o seguinte: de imediato o Cordeiro quitará a quota do 2º
semestre 2010/2011 no valor de 727,50 a ser creditado até o dia 11/4/2011 na
conta corrente do Distrito, e que assuma o compromisso de quitar o restante,
em 7 (sete) parcelas de 210,00 vencendo a primeira no dia 15/5/2011 e as
demais no mesmo dia dos meses subseqüentes. A última vencerá no dia
15/11/2011, o que não pode ser feito com a emissão de boletos porque o LC
Cordeiro ainda não possui CNPJ. Este acordo não significa isenção do pagamento
das cotas semestrais AL 2011/2012. Estas são as duas decisões administrativas
tomadas e que são agora submetidas a apreciação do 4º CD. A Governadora
colocou em discussão o contrato de prestação de serviços do Contabilista Pedro
Roberto Neves com escritório na Rua Emilia Trindade da Silva nº 66,
Guarapari/ES, inscrito no CPF nº 302.909.967-91 e no CRC nº 4.978/ES. Como
ninguém levantou qualquer questionamento, colocou em votação pelo Conselho
Deliberativo que o APROVOU por unanimidade. Em seguida colocou em
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discussão a proposta do LC Cordeiro de parcelamento do seu débito para com as
cotas distritais no valor de R$2.163,83. Falou o CL Pessanha – PDG 98/99,
sugerindo que fosse emitido boleto em nome da pessoa física do Presidente do
clube para que ele possa cumprir este compromisso, não deixando que as
parcelas se acumulem. Colocada em votação foi a mesma APROVADA por
unanimidade. Colocada em discussão a proposta da emissão do boleto em nome
da pessoa física, falou o CL Edson Coroa – Pres. da Região “C”, levantando a
dúvida sobre o término do AL que está se encerrando, dizendo não ser justo que
o Presidente do Clube fique vinculado a um compromisso que não vai ser dele e
sim do clube, sugerindo que esta cobrança seja dirigida para a pessoa física do
próximo Presidente do LC Cordeiro. Ouvido o Tesoureiro – CL Lemos, este
sugeriu que outra solução seria solicitar deles a emissão de cheques pré-datados
emitidos pelo presidente ou o tesoureiro do clube, porque alguém tem que se
responsabilizar pela proposta já que o clube não tem CNPJ e conseqüentemente
não possui conta bancária, precisamos definir este compromisso com uma
pessoa física. Colocada em votação foi APROVADA por 18 (dezoito) votos
favoráveis e 1 (um) contrário. A Governadora comunicou, em seguida, que LCI
está solicitando indicações para compor o órgão que substituirá a EQUIPE ACEL,
isto é a GLT e a GMT, assim o CL José Eduardo Côgo indicou para a GMT – equipe
de aumento de associados o CL David Lóss e para a equipe de liderança - GLT a
Cal Angela Gripe. Em seguida, conforme estabelece o Art. 82 do Estatuto do
Distrito, temos que apresentar a Comissão de Finanças para o AL 2011/2012.
Assim o nosso 1º Vice Governador que constituiu a COMISSÃO DE FINANÇAS
PARA O AL 2011/2012 da seguinte forma: Presidente – CL DAVID ALBERTO LÓSS
do LC Cachoeiro do Itapemirim. Membros: CL LIDIEL SILVA SCHERER do LC
Aracruz e CL PDG JOSIAS MARQUES DE AZEVEDO do LC Serra e Suplente: CL PCC
DARLY ANACLETO DE VASCONCELOS do LC Guarapari. Colocada em discussão
não houve manifestação. Colocada em votação, foi APROVADA por
unanimidade. A Governadora interrompeu a reunião para aguardar a chegada
da Comissão de Moções com o seu Parecer sobre as moções apresentadas.
Recomposta a mesa dirigente, enquanto se aguardava a presença da Comissão
de Moções que responde também pela de Estatutos e Regulamentos, a
Governadora deu algumas notícias: falou sobre uma documentação que recebeu
do CL Laudir sobre a qual emitiu um parecer e enviou para LCI. A resposta foi
recebida e não deu tempo para divulgá-la, estando somente com uma cópia do
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e-mail com a resposta. Pediu a todos que prestassem atenção, principalmente o
CL Laudir – principal interessado - pois iria ler o conteúdo da mensagem do
Gerente do Departamento Ibero-Americano que diz o seguinte: “Prezada
Governadora Zuraide de Figueiredo Guedes, recebi uma resposta do
Departamento de Registros sobre a situação do CL Laudir P. Rosa, nº 944599.
Eles podem corrigir o registro de transferência do CL Rosa para assegurar que
recebe todos os seus anos de serviço, mas será necessário cobrar do clube São
Mateus Cricaré, US$ 98,08 (noventa e oito dólares e oito centes), menos um
crédito de US$ 41,30 (quarenta e um dólares e trinta centes) ou seja uma
cobrança líquida de US$ 56,78 (cinqüenta e seis dólares e setenta e oito centes).
Da mesma maneira o clube recebe um crédito de US$ 51,17 (cinqüenta e um
dólares e dezessete centes)pela cobrança dupla do CL Marcílio da Silva. Seus
registros foram unidos com o número do associado as mudanças aparecerão nos
próximos extratos do clube.” A governadora explicou o que ocorreu informando
que havia uma repetição de companheiros daquele clube que será corrigido
somente nos próximos extratos a serem enviados ao clube. Podemos agora
aplaudir o CL Laudir. Foi com muita emoção que a Governadora transmitiu esta
noticia. Usando a palavra o CL Laudir falou da sua grande emoção, alegria e
prazer pela solução da situação em que se encontrava. Agradecendo o carinho e
atenção que tem recebido de todos. A Governadora anunciou que ainda existe
um companheiro em situação semelhante a do Laudir, o CL Jair Neves do LC
Nova Venécia. Para o qual estamos, sem alarde, fazendo tudo com LCI para que
possamos dar uma notícia agradável como esta que hoje proporcionamos a
todos os que estão presentes neste Conselho Distrital. Podemos constatar, mais
uma vez, que LCI é uma instituição muito organizada. Em seguida passou a
palavra para a Comissão de Moções e de Estatutos e Regulamentos nomeados
hoje: CCLL Josias, Eliane, Aparecida e o Rafare, para a apresentação do seu
Parecer sobre as moções apresentadas. O CL Josias na condição de Presidente
falou apresentando os integrantes da Comissão e suas funções informando que
as moções apresentadas foram numeradas de 1 a 3. A de nº 1 foi apresentada
pelo LC Vila Velha. Deu a palavra a Cal Eliane para a leitura da moção. O Parecer
foi lido pela Cal Aparecida: “aos 15 dias do mês de abril de 2011, às 14 horas e
40 minutos reuniu-se a Comissão composta pelos membros: PDG Josias, PDG
Gustavo Rafare, Cal Eliane Prates e Cal Aparecida Ângela que estudaram as
moções: nº 1 apresentada pelo LC Vila Velha Glória – lida pela Cal Eliane
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concluindo que o Distrito não pode autorizar a simplificação do uso de
emblemas, distintivos marcas associadas, peças publicitárias, estandartes,
bandeiras, material e mídia eletrônica em virtude dessas matérias já se
encontrarem disciplinadas pelo Art 1º dos Estatutos e Regulamentos da
Associação Internacional de Lions Clubes. Por esta razão decidiu por
unanimidade que a matéria não deve ser aprovada por contrariar frontalmente
o Estatuto de LCI, RECOMENDA ao Conselho Deliberativo do 4º CD a não
aprovação e o não encaminhamento da matéria para a XII Convenção. Colocado
em discussão o Parecer da Comissão falou o CL Zauri Camargo dando explicações
complementares sobre os considerando da referida moção; falaram ainda o CL
PCC Darly, o CL Côgo e o CL PDG Josias todos de acordo com o parecer. Colocado
em votação o Parecer foi APROVADO por 20 votos favoráveis e um contrário. A
moção nº 2 apresentada pela Cal Governadora e endossada pelo Secretário
Tesoureiro solicitando apoio do DLC-11 a pré-candidatura da PID Cal Rosane
Terezinha Junke Vaillati ao Cargo de 2º Vice Presidente da Associação
Internacional de Lions Clubes recebeu Parecer favorável por unanimidade dos
seus membros. Colocado em discussão falou o CL “Pardal” parabenizando a
Governadora pela iniciativa, citando várias mulheres em cargo de direção pelo
mundo. Colocado em votação o Parecer foi APROVADO por unanimidade. A
moção nº 3 apresentada pelo LC Cachoeiro de Itapemirim - Frade e a Freira –
apresentando o CL Deocleciano como candidato ao cargo de 2º Vice Governador
do DLC-11 recebeu da Comissão Parecer favorável por unanimidade por atender
todas as exigências estatutárias e regulamentares, apesar de a Moção não haver
sido apresentada nos termos estabelecidos nos Estatutos e Regulamentos.
Colocado em discussão falou o CL Alcides do LC Cachoeiro do Itapemirim - Frade
e a Freira justificando a forma como foi apresentada a moção, falaram os CL
Josias e José Adalberto enaltecendo a disposição do CL Deocleciano para o
desempenho do cargo de Governador do DLC-11 que falou sobre o assunto
esclarecendo que a discussão se refere apenas a uma questão de forma e não de
mérito. Sugerindo que a Governadora considere a carta que apresenta o
candidato em ofício, corrigindo a falha administrativa apontada pela Comissão
de Estatutos e Regulamentos. Tal providência foi imediatamente tomada pela
Governadora que determinou o lançamento pelo Secretário/Tesoureiro de uma
declaração nestes termos no referido documento. Colocado em votação o
Parecer foi APROVADO por unanimidade pelo Conselho Deliberativo do 4º CD. A
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Governadora explicou que em virtude do CL Deocleciano estar freqüentando um
curso Instituto de Preparação de Instrutores, em Quito – Equador, a Cal Soraya –
sua esposa está representando neste 4º CD. Ao final da reunião a Governadora
conclamou os companheiros que desejarem conquistar o título de Companheiro
de Melvin Jones a procurarem a Cal Sonia Borges, Assessora do Distrito ou o
Embaixador de LCIF o PCC Darly Anacleto que estão prontos para ajudarem na
confecção das fichas e solicitações para este fim. Foi enviada a prestação de
contas do 3º trimestre para a Comissão de Finanças que, entretanto, cujos
membros não puderam comparecer a esta reunião por motivos diversos. Para
encerrar a Governadora agradeceu a presença de todos e a intensa participação
nos debates e votações. Convidou a todos a ficar de pé, e a Cal Sônia Borges
para guarnecer Pavilhão Nacional, e o CL Ítalo para proferir a Oração pelo Brasil
encerrando a reunião às 18 horas do que, para constar foi lavrado o presente
termo que segue assinado pelo Secretário/Tesoureiro que o redigiu e pela
Governadora do Distrito LC-11.
Itaperuna, 17 de abril de 2011.

CL JOSÉ CARLOS LEMOS
Secretário/Tesoureiro DLC-11

Cal ZURAIDE DE FIGUEREDO GUEDES
Governadora do Distrito LC-11

