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Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, no SESC de
Guarapari, foi realizado o 4º Conselho Distrital do Distrito LC-11 do AL
2011/2012. Às dez horas teve início o credenciamento. Às quatorze horas e
trinta minutos o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos, procedeu à
composição da mesa diretora para a plenária, convidando o DG CL José
Eduardo Côgo, o Secretário do Distrito CL Marco Antônio Fontana, o PCC CL
Ivan Lindemberg, o PCC do LC-1 CL Pedro Aurélio de Mattos Gonçalves e o
1VDG CL Francisco Roberto de Carvalho Moreira. Composta a mesa foi
registrada a presença do PDG CL Jair Pinheiro Torres, do PDG CL Josias
Marques de Azevedo, do PDG CL Gustavo Sebastião Lessa Ráfare e
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 Plenária da Reunião do 4º Conselho Distrital
do AL 2011/2012. Convidou o CL Alcides Zerbone do LC Cachoeiro de
Itapemirim Frade e Freira para fazer a invocação a Deus. Em seguida,
convidou o CL Ivanildo Zanotelli para guarnecer o Pavilhão Nacional, o PDG
CL Josias Marques de Azevedo para guarnecer o Pavilhão do Espírito Santo e
o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos para guarnecer o Pavilhão do Rio
de Janeiro. Convidou a todos para entoarem a primeira estrofe e o estribilho
do Hino à Bandeira. Abriu os trabalhos cumprimentando e dando boas vindas
a todos. Pediu desculpas pelo atraso, falou de sua alegria por ter convivido e
trabalhado de forma tão intensa e fecunda com pessoas como nós, ressaltou
a importância da participação de todos para a obtenção dos bons resultados,
disse ter certeza que neste AL foi plantada a semente da reflexão, da
inovação, da dinamização e de novas atitudes que nos possam levar a uma
nova forma de servir. Finalizou lembrando que o comprometimento com a
nossa causa traduziu o estado de espírito segundo o qual vivenciamos este
AL, dizendo que é bom contar uma história, mas melhor ainda foi fazer parte
dela, ajudando a escrevê-la. Agradeceu a todos pela gratificante convivência e
pela simpatia com que nos relacionamos. Convidou e nomeou o PDG CL Luiz
Carlos Pessanha da Encarnação para atuar como Mestre de Cerimônia. Este
cumprimentou a todos, agradeceu a honra e o privilégio de ser designado
Mestre de Cerimônia desta plenária e prometeu desempenhar as funções da
melhor forma possível. Convidou o Secretário do Distrito CL Marco Antônio
Fontana para proceder a leitura da ata do 3º CD realizado em Cachoeiro de
Itapemirim. 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. O DG CL
Eduardo 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 DG CL Eduardo colocou em discussão e votação
a ata do 3º Conselho Distrital. Não havendo discussão foi a mesma votada e
aprovada por unanimidade. Devolvida a palavra ao Mestre de Cerimônia, este
convidou novamente o Secretário do Distrito CL Marco Fontana para proceder
a leitura das moções e distribuição das mesmas às respectivas comissões.
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Foram apresentadas três moções. Moção nº 01, apresentada pelo PCC CL
Darly Anacleto de Vasconcelos do LC Guarapari, com o apoio da IPDG
Zuraide de Figueiredo Guedes, do PDG Gustavo Sebastião Lessa Ráfare, do
PDG Josias Marques de Azevedo, do PDG Luiz Carlos Pessanha da
Encarnação, do PDG Jair Pinheiro Torres e do PCC Ivan Lindemberg,
propondo a cobrança de uma taxa distrital no valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais), a partir da XIV Convenção Distrital, podendo ser corrigida anualmente.
Moção nº 02, apresentada pelo LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino,
indicando o nome do CL Álvaro Moreira da Costa para concorrer ao cargo de
2º Vice-Governador do Distrito LC-11 para o AL 2012/2013. Moção nº 03,
apresentada pelo CL Theócrito Valle Santiago do LC Guarapari, propondo
alteração na redação do artigo 6º do Estatuto do Distrito LC-11, para que os
Presidentes de Clubes passem a ser membros deliberativos nos Conselhos e
na Convenção Distritais. Após a leitura das moções foram às mesmas
encaminhadas ao PDG CL Josias Marques de Azevedo, que foi nomeado
Presidente da comissão, pelo DG CL Eduardo Côgo, para serem analisadas
pela Comissão de Moções. O DG CL Eduardo Côgo, por solicitação do PDG
CL Josias, nomeou o PDG CL Jair Pinheiro Torres, o PDG CL Gustavo
Sebastião Lessa Ráfare, a IPDG CaL Zuraide de Figueiredo Guedes e a CaL
Aparecida Ângela da Matta Gaspar como membros da comissão de moções,
em virtude do impedimento e da ausência dos membros titulares. A palavra foi
devolvida ao Mestre de Cerimônia que a passou ao PCC CL Ivan Lindemberg.
Este cumprimentou a todos e alertou que seria necessária a aprovação do
Regimento da Convenção, “ad referendum” da Convenção, para qualificarmos
a Comissão de Credenciamento para que esta comissão possa credenciar os
delegados. Colocado em discussão e em votação, o Regimento da
Convenção foi aprovado por unanimidade, devendo ser referendado pela
Convenção. Devolvida a palavra ao Mestre de Cerimônia, este convidou o
Tesoureiro do Distrito, CL Nelson Schmidt, para a apresentação do relatório
financeiro do 3º trimestre do AL 2011/2012. O DG 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 Schimidt
cumprimentou a todos e disse que seria apresentado o relatório financeiro do
3º trimestre do AL 2011/2012, sintetizado nos valores de R$ 77.295,09 de
recebimentos e de R$ 61.076,20 de pagamentos, resultando num saldo de R$
16.218,89. Mostrou que como existia um saldo em 31.12.2011 de R$
45.019,48 o total disponível em 31.03.2012 passou para R$ 61.238,37.
Finalizada a apresentação, o PCC CL Ivan Lindemberg disse que o CL Nelson
fez uma ótima apresentação, mas seria necessário o parecer da Comissão de
Finanças para que o relatório pudesse ser aprovado. O DG CL Eduardo disse
que o relatório seria encaminhado à Comissão de Finanças para emissão do
parecer para que seja votado ainda neste 4º CD ou no 1º CD do AL
2012/2013, onde será votado o relatório final do AL 2011/2012. Devolvida a
palavra ao Mestre de Cerimônia, este convidou o Secretário do Distrito, CL
Marco Fontana, para apresentar o relatório do 3º trimestre da secretaria e
esclarecimentos sobre as ações no período. O Secretário CL Fontana
cumprimentou a todos e iniciou sua apresentação com o pensamento do PIP
96/97 CL Augustin Soliva: “Somente o bem feito resiste ao tempo e somente o
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criativo alcança o futuro. É, pois, hora de pensarmos no futuro através de atos
e não somente de palavras”, dizendo que ele deve ser ainda mais observado
no momento atual. Detalhou a situação dos clubes do nosso Distrito quanto ao
aumento do número de associados, mostrando que tivemos a entrada de 137,
a saída de 82 e o falecimento de 14, resultando em um saldo positivo de 41
associados, perfazendo um total de 1.446 associados no Distrito,
correspondendo a um aumento de 2,92%. Destacou com muito entusiasmo o
aumento de 27 novos companheiros de Melvin Jones, o que ultrapassa a
meta estabelecida e eleva para 156 o número total de CMJ no Distrito,
correspondendo a um aumento de 20,93%. Destacou também: o uso de email
corporativo, o envio do informe mensal de movimento de associados, do PU101, da previsão orçamentária, a necessidade de fazer instrução leonística
nas reuniões, a solução dos problemas nas nominatas, a participação em
Conselhos Municipais, no concurso de clubes, no plantio de 31.531 árvores,
na presença no 3º CD, o pagamento a LI e ao Distrito, a regularidade das
obrigações financeiras e fiscais dos clubes. Disse que estava trazendo esta
apresentação, que será disponibilizada no site do Distrito para mostrar a
realidade atual, visando buscar junto aos clubes soluções para os problemas
apontados. Afirmou que desde a primeira apresentação até hoje, a evolução
foi excelente e os problemas diminuíram muito. Finalizou agradecendo a
todos, dizendo que espera que os clubes possam fazer bom proveito desta
apresentação. Recomposta a mesa, o DG CL Eduardo disse que a
apresentação do Secretário é na linha que ele propôs, de fazer uma
administração moderna com o maior profissionalismo possível, sendo que os
programas administrativos foram desenvolvidos para alcançarmos este
objetivo, principalmente o banco de dados desenvolvido em Access pelo CL
Secretário, que é um programa onde todos os dados dos clubes do Distrito
ficarão registrados e armazenados. O PCC CL Pedro Aurélio do DLC-1 pediu
a palavra e disse que tem 39 anos de leonismo e nunca viu até hoje um
relatório de Secretário igual a este, excelente. Solicitou uma cópia da
apresentação para levar para a DG CaL Selma de seu Distrito e também para
os outros Distritos, porque o que é bom tem que ser copiado e utilizado por
todos. Parabenizou o Secretário CL Fontana. O DG CL Eduardo agradeceu ao
PCC CL Pedro Aurélio em nome do Secretário e disse que é muito importante
ter o trabalho reconhecido, este é o nosso pagamento. A seguir colocou em
discussão o relatório do Secretário. Foi feita uma observação pelos PCC
Pedro Aurélio e pelo PDG Pessanha sobre a necessidade do envio pelos
clubes do PU-101 a LI no prazo estabelecido. O Presidente do LC Casimiro de
Abreu CL Pardal solicitou um modelo de previsão orçamentária, o que será
enviado pelo Secretário. Foi registrada a presença do PDG CL José Brasileiro
Dourado. O relatório foi colocado em votação, tendo o mesmo sido aprovado
por unanimidade, com louvor. Devolvida a palavra ao Mestre de Cerimônia
este a passou para o Diretor Geral da XIII Convenção Distrital o PCC CL Darly
Vasconcellos, que cumprimentou a todos e falou das dificuldades encontradas
em função da escassez de recursos. Disse que tivemos o privilégio de receber
ajuda para a nossa Convenção do PCC CL Ivan Lindemberg que doou a
cerveja Itaipava, do PDG CL Gustavo Ráfare que doou uma quantia
substancial em dinheiro e de outros CCLL, mas que mesmo assim foi
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necessário fazer uma rifa de uma TV de 42 polegadas, que está sendo
vendida a R$ 20,00 o bilhete, para cobrir os custos. Finalizou agradecendo a
todos que contribuírem. O DG CL Eduardo fez um alerta para os
Governadores que irão sucedê-lo, dizendo que o DLC-11 é o único que não
cobra taxa de inscrição nas Convenções e isto precisa ser revisto. Devolveu a
palavra ao Mestre de Cerimônia que disse que convidou os CCLL Presidentes
de Região, Divisão e de Clubes para fazerem uso da palavra. O Presidente da
Região C CL Alcides Zerboni cumprimentou a todos, saudando efusivamente
as mulheres e disse que os três clubes de Cachoeiro de Itapemirim, nos
meses de março e abril, colocaram 28 novos associados em seus clubes e
que foi feito o possível por ele para atender as expectativas. Parabenizou o
DG CL Eduardo Côgo pelo seu trabalho, sua luta e sua dedicação, o
Secretário CL Marco Fontana pelo trabalho realizado e pelo brilhante relatório
apresentado e o DLC-11 pelo cumprimento das metas estabelecidas. Desejou
sucesso ao casal CL Francisco Roberto e CaL Selma que serão oficialmente
eleitos nossos dirigentes para o AL 2012/2013. Agradeceu a todos com um
carinhoso abraço. A Presidente da Região D CaL Luzmar Costa Quirino
cumprimentou a todos e falou do seu orgulho em fazer parte da equipe do DG
CL Eduardo Côgo por ver o brilhantismo e o crescimento do Distrito neste ano
leonístico. Disse que acompanhou o DG CL Eduardo em suas visitas a todos
os clubes de sua região e verificou que eles têm muita garra e vontade de
trabalhar e isto é muito gratificante. Elogiou o Secretário CL Fontana pela
forma brilhante de apresentação de seus relatórios e ao Tesoureiro CL Nelson
Schimidt pela clareza na demonstração dos recebimentos e dos gastos do
Distrito. Agradeceu a Deus por fazer parte do movimento leonístico. Chamou
os Presidentes do LC Itaperuna CL Edson Francis e do LC Porciúncula CL
Denilson agradecendo a presença deles e o trabalho realizado. O Presidente
do LC Itaperuna CL Edson Francis, a pedido do DG CL Eduardo, explicou o
projeto de seu clube para aquisição de títulos de Companheiros de Melvin
Jones, que consiste em um consórcio entre CCLL do clube, que participam
com uma quantia mensal e a cada mês um título é adquirido e sorteado entre
eles. Agradeceu o apoio e o empenho do DG CL Eduardo na liberação de
recursos devido às enchentes ocorridas em Itaperuna e região. O DG CL
Eduardo falou da rapidez com que o subsidio foi liberado e da importância da
aquisição de títulos de Companheiro de Melvin Jones para aplicação nas
campanhas de LI. Disse que isto tem que ser divulgado e citou o exemplo do
LC Colatina Centro que em 46 anos de existência só possuía um
Companheiro de Melvin Jones e só neste AL fez mais 10 novos Melvin Jones.
Falou também da importância de se fazer instrução leonística regularmente
nos clubes. O PCC CL Ivan Lindemberg, o PDG CL Pessanha e o PCC CL
Pedro Aurélio falaram da importância da fundação LCIF, sendo dito pelo PCC
CL Pedro Aurélio que nos últimos 10 anos o Brasil já recebeu 5,5 milhões de
LI, o que é infinitamente mais do que mandamos. O CL Theócrito Santiago do
LC Guarapari pediu a palavra e disse que faz parte da equipe de liderança
composta por 5 CCLL e que ninguém se lembra deles para ministrar cursos
ou instruir Presidentes de clubes. A Presidente da Região F CL CaL Derli
Reynier cumprimentou a todos e disse que tiveram muitos problemas mas
todos foram superados. Agradeceu a esta Governadoria que foi maravilhosa e

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

aos Presidentes de clubes de sua região. Desejou sucesso ao futuro DG CL
Francisco Roberto. O Presidente da Região A CL Márcio Lyrio cumprimentou
a todos e disse que os 10 clubes da região são muito competitivos e estão
muito bem. Agradeceu DG CL Eduardo e ao CL Jovelino que é um Presidente
de Divisão fantástico. O Presidente da Divisão A-2 CL Jovelino Venturim
cumprimentou a todos e disse que estava muito satisfeito em estar aqui mais
uma vez acompanhando a evolução do dinâmico gerenciamento do DG CL
Eduardo e sua equipe. Falou que procurou levar as propostas de LI e do DG
CL Eduardo para os Presidentes de clubes e que foi um prazer ter contribuído
de forma humilde para alavancar e levar adiante os clubes da Divisão A-2,
que com certeza melhoraram muito em gerenciamento e na estruturação
funcional e econômica deles para que resultasse em um leonismo mais
produtivo, com uma participação dos clubes junto às administrações
municipais. O DG CL Eduardo disse que a proposta de Lions moderno seria
no sentido de incentivar os clubes a participarem dos conselhos municipais,
influenciando nas administrações, afirmando que esses clubes estão no
caminho certo. Parabenizou o CL Jovelino pelo excelente trabalho realizado.
O CL Theócrito Santiago do LC Guarapari novamente pediu a palavra e disse
que o Presidente de sua Divisão não realizou nenhum Comitê Assessor. O
DG Eduardo registrou as presenças do PDG do LC-4 CL Rubens Ribeiro da
Silva, do PDG CL Aguilera e da CaL Iosana esposa do saudoso PDG CL
Daniel. O Presidente do LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino CL Álvaro
cumprimentou a todos e anunciou que o seu clube teve um grande aumento
de associados e já conta com 21 associados, tendo um ex-governador de Leo
e uma ex-governadora de castores, que é a sua filha. Disse que sua
preocupação é para que haja um aumento de qualidade no clube e que os
associados mais jovens consigam ocupar a posição que hoje ele ocupa.
Finalizou dizendo aos futuros Governadores CL Roberto e CL Deocleciano
que estão prontos para ajudá-los e que se não puderem ajudar com certeza
não vão atrapalhar. A Presidente do LC São Mateus Cricaré CaL Cristina
cumprimentou a todos e disse que as campanhas e os pagamentos estão em
dia. Falou sobre o maravilhoso curso ministrado em São Mateus pelo Instituto
de Liderança, com a presença do CL Deocleciano, da CaL Soraya, da IPDG
CaL Zuraide e da CaL Ângela, tendo faltado apenas o CL Theócrito. Disse
que foi uma exposição do verdadeiro leonismo e seria muito bom se cada
clube tivesse mandado pelo menos um representante, pois dos 10 clubes da
região, somente o LC Nova Venécia compareceu e isto não deviria ter
acontecido porque devemos prestigiar e aprender mais o que é o leonismo.
Agradeceu a todos que foram lá passar seus ensinamentos. A seguir a jaula
foi aberta a Ex-Governadores e Assessores. Fizeram uso da palavra o CL
Theócrito Santiago do LC Guarapari dizendo que há quase 30 anos vem
brigando por treinamento. Disse que na época do Múltiplo L teve a felicidade
de trabalhar com o CL Alexandre Campos da Costa e Silva, que era um
companheiro fora de série e tudo que ele sabe aprendeu com ele. Falou que
há cerca de 3 anos nós tínhamos um programa “mentor” lançado pelo PIP CL
Sid Scruggs e abraçado pela IPDG CaL Zuraide, mas o Presidente que o
sucedeu achou que era melhor plantar árvores. Criticou enfatizando que “para
o Leão plantar árvores ele precisa de treinamento porque ninguém tem uma
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tropa de elite sem treinamento”. Finalizou dizendo que o CL Melvin Jones
lançou uma espetacular idéia e nós somos a esteira dessa filosofia. “Será que
vamos trair o nosso líder Melvin Jones?”. O PCC CL Pedro Aurélio respondeu
ao CL Theócrito dizendo que a nossa associação entendeu que realmente
treinamento é uma necessidade e ela está fazendo a sua parte. Tivemos a
equipe ACEL que terminou e agora através de GLT e GMT nós temos total
condição e oportunidade de realizar treinamento, só depende de nós. A
associação profissionalizou Presidentes de Região e de Divisão e quem
chegar a esta posição será um consultor do Governador. Terá que fazer
trabalho on line pela internet diretamente ligado ao site de LI e esse trabalho
será avaliado e atestado pela equipe GLT. Não poderemos mais ter
Presidente de Região e de Divisão sem treinamento e a partir do próximo AL
todos terão que ter condições senão nem vão ser empossados. Alertou aos
Presidentes de Região e Divisão para que façam seus trabalhos, que chamou
de dever de casa, antes de o Governador voltar de sua posse, para que
consigam estar aptos a exercer o cargo, porque ele vai usar a experiência e o
conhecimento de vocês, que terão que estar preparadores para serem
consultores dos clubes, que terão condição de exigir de vocês conhecimento.
Então Companheiro agora não tem mais erro, o seu desejo de 30 anos já é
uma realidade. O 1VDG CL Roberto Moreira do LC Campos Planície saudou a
todos e disse que o leonismo se faz com amor e dedicação e que é triste falar
que o clube do futuro Governador que tem 19 associados não conseguiu
colocar nenhum novo associado neste AL. Contou uma experiência que teve
na campanha de doação de alimentos na enchente de Campos, onde
vivenciou que a fome e a necessidade são coisas muito sérias. Declarou que
ficou sensibilizado com a posse de novos associados dos LC Cachoeiro de
Itapemirim Rubem Braga e LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira, onde
era visível a alegria das pessoas que estavam entrando no Lions. Disse que
temos na nossa família, no nosso convívio, pessoas que nós precisamos
trazer para o Lions, mas que em função do nosso comodismo não
convidamos estas pessoas para conhecer o movimento, para uma ação de
saúde, para um evento do clube, para uma visita a asilo de velhos, a uma
creche ou mesmo para um jantar. Falou que no AL 2012/2013 vai pedir
comprometimento a todos os CCLL para que cada CL possa colocar pelo
menos um novo associado no clube e que vai cobrar muito a participação de
todos, porque temos que buscar dentro da comunidade novos companheiros
para nossos clubes. Disse que temos que trabalhar no sentido de crescimento
do leonismo, que só será conhecido através de ações, de divulgação e de
participação, por isso necessita do esforço dos Leões. Falou que estava muito
satisfeito de estarmos juntos, porque o leonismo é um complemento de sua
vida e ele se sentia muito bem. Elogiou a excelente palestra proferida em
Campos pelo 2VDG CL Deocleciano e afirmou que se orgulhou de assistir a
palestra dele, dizendo que isto é que é ser Leão, é fazer com amor aquilo que
se propôs a fazer. Finalizou parabenizando o DG CL Eduardo e prometendo
que vai procurar seguir o seu trabalho para que o CL Deocleciano também
possa seguir o seu. O Secretário do LC Nova Friburgo CL Rui Guimarães
disse ao GD CL Eduardo que quando chegou e viu seu semblante e o ouviu
dizer que o dia era de alegria, ele mudou e que ficou ainda muito mais
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entusiasmado e alegre quando ouviu o elogio que foi dirigido ao Secretário CL
Fontana. Falou que há um ano quando veio para a posse do DG CL Eduardo
ele foi escolhido pelo CL Celso para ser o Secretário e o 1º Vice-Presidente
do seu clube, o que teoricamente o levaria à Presidência do clube, mas
algumas razões o fizeram modificar isto e eles se entenderam como vêm se
entendendo muito bem em Nova Friburgo. Disse que queria aproveitar os
baluartes que falaram aqui hoje e principalmente o CL Theócrito, que vê há
vários CDs se inflamando com essa briga para mudarmos o leonismo, para
voltar às origens, que entende a espontaneidade dele, e gostaria de dizer aos
CCLL mais antigos que os CCLL mais novos entram empolgados e se eles
estiverem aqui agora vão gostar do leonismo, porque estão vendo elogios,
estão vendo os baluartes do Lions, estruturas sólidas do Lions, elogiar o
movimento e não buscando suas vaidades. Afirmou que é isto que está
destruindo os nossos clubes, os antigos buscando vaidades e achando que os
novos estão tomando seus lugares e se revoltam, saem e não comparecem
mais. Imaginem se o PDG CL João Aguilera que está sentado no canto lá
atrás chegasse e dissesse assim: eu vou sair desse clube porque o CL Rui
está brigando muito nas reuniões. Sabem o que iria acontecer, eu hoje não
estaria aqui. Eu acho que o movimento prima pela empolgação que a gente
tem e agradeço ao CL Fontana esse ano toda vez que eu ligava para ele eu
gostava de ouvi-lo dizer assim: “Companheiro manda que a gente resolve”.
Isto é muito bom da gente ouvir dentro do leonismo. Agora imaginem se
alguém ligasse para o Secretário do Distrito e dissesse que está com uma
dúvida e ele respondesse: procura no Leão Sabido. Deu para entender?
Então eu acho que o CL Theócrito que está gritando aí vamos treinar, não é
vergonha nenhuma. Disse que viu o CL Celso Novaes colocar galocha no dia
da enchente de Nova Friburgo e sair arrastando cadáveres no meio da rua,
mesmo sem precisar fazer isto, porque era Secretário da Prefeitura e podia
mandar algum peão fazer. Finalizou dizendo que quando estamos num
movimento e vemos uma ascensão como fez o DG CL Eduardo e sua equipe,
chegamos no CD e escutamos pessoas antigas de leonismo, pessoas fortes
no leonismo, gente que quando entra na sala você para o que está fazendo e
referenda e essas pessoas chegam e dizem parabéns Governador, isto
significa que está todo mundo batendo palmas para o novo leonismo que você
está implantando. Então aqueles que são antigos e que se machucam pela
vaidade porque os novos estão mudando, repensem. O DG CL Eduardo disse
que desde que foi eleito 2VDG trabalhou para extirpar a vaidade do Lions,
porque onde entra a vaidade só vamos ter prejuízo. Então CL Rui eu faço
minha as suas palavras e digo que nós trabalhamos incansavelmente dentro
dos clubes para acabarmos com a vaidade que não nos leva a nada. Durante
nossa administração em momento algum pisamos em administrações
anteriores, sempre pregamos uma passagem bíblica que diz que na nossa
vida nós estamos um preparando o caminho para o outro. Temos que
aprender com os nossos erros e os erros dos outros. Falou que acredita que
quando começarmos a fazer o leonismo puro, sem vaidade, deixando nosso
egoísmo de lado, vamos ter um Lions muito prazeroso. Disse que quando o
PCC CL Pedro Aurélio elogiou o trabalho do Secretário CL Fontana é isto que
faz bem ao leonismo, é disto que a gente precisa e também é claro de críticas
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construtivas. O CL Jovelino do LC Nova Venécia agradeceu a IPDG CaL
Zuraide, a CaL Ângela e ao 2VDG CL Deocleciano pela brilhante exposição
que fizeram em São Mateus durante o curso em que participou. Falou que
saiu de lá com alguma coisa a mais de conhecimento leonístico, que isso é
muito importante para que possa dentro de seu clube e agora dentro da região
transmitir um pouco mais de conhecimento que recebeu deles. Disse que para
eles terem abrangência maior dentro do Distrito teriam que andar muito, mas
se liberarem de forma simples para quem já foi treinado por eles para fazerem
um trabalho de maior abrangência dentro de cada clube, dentro de cada
divisão, dentro do Distrito, isto seria muito importante. Falou que como
Presidente de Divisão observou que temos, na grande maioria dos clubes,
associados que estão preparados para levar adiante o treinamento leonístico,
citando como exemplo no LC Nova Venécia o PDG CL Brasileiro e o PDG CL
Antônio Moreira e no LC Pinheiros o PDG CL Wilson Tótola que têm muita
experiência dentro do leonismo. Alertou que há uma grande necessidade de
implantação do protocolo leonístico e da instrução leonística em todos os
clubes, pois além de ser uma forma de aprendizado também incentiva os
Leões a se aprofundar no conhecimento da filosofia do Lions. Finalizou
agradecendo a todos que estudam o Lions e sua filosofia e continuam
ensinando aos que vão entrar e aos que já estão no movimento e que se
abstiveram de um aprendizado melhor. A palavra retornou ao Mestre de
Cerimônia que convidou a Comissão de Moções para apresentação de seu
relatório. O Presidente da comissão PDG CL Josias Marques de Azevedo
solicitou que a relatora, IPDG CaL Zuraide de Figueiredo Guedes, procedesse
à leitura da ata com os pareceres da Comissão de Moções. Da análise da
Moção nº 01, apresentada pelo PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos, com
o apoio dos demais Governadores presentes, propondo a criação de uma taxa
distrital no valor de cinquenta reais, para as inscrições nas Convenções a
partir da XIV Convenção Distrital, podendo ser corrigida anualmente, 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 Nova Friburgo Conselheiro
Paulino, indicando o nome do CL Álvaro Moreira da Costa para concorrer ao
cargo de 2º Vice-Governador do Distrito 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 CL Theócrito Valle Santiago, propondo
alteração na redação do artigo 6º do Estatuto do Distrito LC 11, para que os
Presidentes de Clubes passem a ser membros deliberativos nos Conselhos
Distritais, a comissão assim se posicionou “a mesma peca pelo vício da
iniciativa que deveria ter sido encaminhada por proposição aprovada pelo
Clube consoante estabelece o artigo 56 do Estatuto combinado com o artigo
30 do Regimento Interno da Convenção Distrital”. Por isso o parecer da
comissão foi pela devolução da mesma ao autor para que dê o seu
encaminhamento na forma dos dispositivos legais acima citados. O DG CL
Eduardo parabenizou a Comissão de Moções pelo belíssimo trabalho
realizado e registrou a presença do PDG CL José Adalberto Rebello de
Oliveira. O CL Theócrito Santiago pediu a palavra, mas esta lhe foi negada
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pelo DG CL Eduardo que disse que a Comissão de Moções é soberana e que
a moção não estava em discussão. Dando prosseguimento o Mestre de
Cerimônia convidou o futuro Secretário do Distrito CL Paulo Roberto Trindade
do LC Campos Planície para fazer a apresentação da Comissão de Finanças
da próxima Governadoria. Este cumprimentou a todos e disse que cumprindo
as formalidades necessárias apresentava a Comissão de Finanças para o AL
2012/2013, tendo como Presidente o CL Marco Antônio Fontana do LC
Colatina Centro, como Membros a CaL Maria Alípia Maia do LC Araruama, o
CL Lidiel Silva Scherrer do LC Aracruz e o CL Jairo Alves Nunes do LC
Campos Tamandaré e como Suplente o CL Francisco de Assis Siqueira do LC
Campos São Tomé. A palavra retornou ao Mestre de Cerimônia que anunciou
o encerramento de suas atividades, agradecendo a honra de funcionado como
Mestre de Cerimônia nesta plenária do 4º Conselho Distrital e esperando que
tenha atendido as expectativas do Governador. O DG CL Eduardo agradeceu
ao PDG CL Pessanha por sua brilhante atuação e disse que sempre aprende
com seus ensinamentos. Convidou o 1VDG CL Francisco Roberto para fazer
a oração pelo Brasil. A seguir convidou a todos para que com uma salva de
palmas déssemos por saudado o Pavilhão Nacional. Finalizou agradecendo a
presença e a participação de todos neste 4º Conselho Distrital e convidando
para a abertura da XIII Convenção Distrital, às 20 horas 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 08 de junho de 2012.
Marco Antônio Fontana
Secretário

José Eduardo Côgo
Governador
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