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ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL LC-11 AL 

2014/2015 

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, tendo por local uma 

das salas da faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, localizada em 

Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, a companheira PDG 

Zuraide de Figueiredo Guedes deu início a formação da mesa principal para a 

Quarta Reunião do Conselho Distrital AL 2014/2015 e convidou para compor a 

mesa o Governador do Distrito CL Álvaro Moreira da Costa, PID CaL Rosane 

Terezinha Jahnke, Secretário do Distrito LC 11 PCC Darly Anacleto de 

Vasconcellos; PCC Ivan Lindenberg; 1º VDG Jovelino Venturin Filho 2º VDG  

José Rodrigues Santos, PDG Luiz Carlos Nunes, PDG Gustavo Sebastião 

Lessa Ráfare, PDG Luiz Carlos Pessanha da Encarnação, PDG Vanderlan 

Peçanha,  CaL Maria Alípia Maia de Almeida, Tesoureira do Distrito LC-11, a 

presidente do LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira, CaL Adélia 

Fernandes e o CL David Alberto Lóss, presidente do LC Cachoeiro de 

Itapemirim e Diretor da XVI Convenção do Distrito LC-11. A seguir convidou os 

presidentes de Região e Divisão para sentarem a frente, nas primeiras 

cadeiras, e ao mesmo tempo solicitou que ficassem de pé para receberem os 

aplausos, e informou que gostaria de registrar a presença dos presidentes de 

Clubes, pois são eles os puxadores do movimento.  A PDG Zuraide se dirigiu 

ao Governador. “Companheiro Governador a mesa está composta e lhe 

passamos a direção dos trabalhos”. O Governador, com a expressão 

“Invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a Paz entre as Pessoas”, 

declarou aberto os trabalhos da Quarta Reunião do Conselho Distrital. A seguir 

convidou a CaL Angela Gripe do LC Porciúncula para proferir a Invocação a 

Deus. Continuando o Governador convidou para guarnecer os pavilhões: 

Bandeira do Município de Cachoeiro de Itapemirim o CaL Adélia Fernandes, 

Bandeira do Estado do Rio de Janeiro PDG Luiz Carlos Pessanha da 

Encarnação, PDG Gustavo Lessa Ráfare, Bandeira do Espírito Santo, PCC 

Ivan Lindenberg, Bandeira de Lions Clube Internacional, Rosane Terezinha 

Jahnke Bandeira do Brasil. A seguir convidou a todos para entoarem a primeira 

estrofe e estribilho do hino a Bandeira. Continuando, o Governador agradeceu 

a presença de todos os companheiros, companheiras, domadoras, filhotes e 

convidados que compareceram a esta Quarta Reunião. A seguir, convidou a 

PDG CaL Zuraide de Figueiredo Guedes para funcionar como mestre de 

Cerimônias, a mesma agradece ao Governador pela escolha de seu nome e 

promete exercer da melhor forma possível. Continuando, convida o PCC Darly 

A. Vasconcellos, secretário do Distrito, AL 2014/2015, para proceder à leitura 

da Ata da Terceira Reunião do Conselho Distrital. O PCC CL Ivan Lindenberg 
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solicitou ao Governador a dispensa da leitura da mesma em virtude de ser do 

conhecimento de todos o seu conteúdo através do site do Distrito. O 

Governador colocou em discussão e em votação a solicitação apresentada. 

Tendo sido aprovado por unanimidade. Continuando a ata foi colocada em 

discussão e votação tendo sido aprovada por unanimidade. A seguir a mestre 

de cerimônia convidou o PCC CL Darly Anacleto Vasconcellos para a leitura 

das Moções e das Resoluções assinadas pelo Governador. Continuando o 

secretário procedeu a leitura da moção denominada de “número um” 

apresentada pelo Governador do Distrito LC-11, ratificando a declaração de 

apoio a candidatura da PID Rosane Terezinha Jahnke ao cargo de segundo 

vice Presidente da Associação Internacional de Lions Clubs, continuando 

procedeu à leitura da Moção de “número dois “apresentada pelo Governador do 

Distrito LC-11 propondo apoio ao PDG Manoel Mesisas de Mello como 

concorrente ao Cargo de Diretor Internacional AL2016/2018, Moção de 

“número três “do LC Guarapari, solicitando que seja apreciada a possibilidade 

de apoio para não remoção do monumento na entrada da cidade pela BR-

101(trevo) considerando ser o maior monumento da América Latina e ponto 

Turístico da cidade. Moção de “número quatro “apresentada pelo Governador 

do Distrito LC-11 propondo a formalização de um fundo de reserva para o 

distrito; Moção de “número cinco “do LC Nova Venécia’ propondo a indicação 

do primeiro vice Governador CL Jovelino Venturim Filho ao cargo de 

Governador do Distrito AL 2015/2016; Moção de número seis do LC Guarapari 

solicitando subsídio de Lions Internacional de uma quantia de vinte e quatro mil 

dólares para um projeto de aquisição de equipamentos destinados a APAE da 

respectiva cidade, ficando os clubes com a responsabilidade dos valores 

restantes; Moção de “número sete” do LC Cachoeiro Frade e Freira propondo o 

nome do IPDG Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, para concorrer ao 

cargo de segundo vice presidente do DMLC. A proposição foi contestada pelo 

PDG Luiz Carlos Pessanha da Encarnação, do LC Nova Friburgo Conselheiro 

Paulino, tendo sido anexado a referida moção. A seguir o PCC CL Darly 

Anacleto Vasconcellos fez a leitura da Resolução de número dezoito assinada 

pelo Governador referente as Comissões técnicas da XVI Convenção. 

Continuando o Secretário procedeu à leitura da indicação dos Membros da 

Comissão de Financias AL 2015/2016 apresentada pelo primeiro vice 

governador CL Jovelino Venturim Filho, que ficou assim constituída: CL Alcides 

Zerbone Zoares, LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira, a CaL Maria 

Alípia Maia de Almeida, LC Araruama, o PDG CL Gumercindo Moura, LC 

Macaé e suplente o PDG CL Wilson Tótola, LC Pinheiros, a seguir Governador 

colocou em discussão a resolução apresentada e em votação. Tendo sido 

aprovado por unanimidade. A seguir a mestre de cerimônias convidou o PCC 

CL Darly A. de Vasconcellos, secretario do Distrito, para a apresentação do 
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relatório do segundo trimestre AL 2014/2015. Em uma demonstração gráfica 

ele mostrou a situação do Distrito, destacando aspectos dos clubes, relativos 

ao 3º trimestre: pontos fortes e pontos fracos, análise da situação atual de cada 

clube, crescimento e diminuição do número de associados, e falou da 

necessidade do aumento do número de companheiros de Melvin Jones, uma 

vez que nesse semestre pouco ou quase nada se conseguiu.  Na oportunidade, 

o Secretário comunicou que a apresentação será disponibilizada no site do 

Distrito. (Preciso dessa apresentação para publicar no site) Logo após, o 

Governador colocou em discussão o relatório do Secretário. Não havendo 

discussão colocou o relatório em votação, tendo o mesmo sido aprovado por 

unanimidade. Continuando a mestre de cerimônias registrou a presença do 

PDG Josias Marques de Azevedo e do PDG Danilo Edson Duarte, continuando 

convidou a tesoureira do Distrito AL 2014/2015, CaL Maria Alípia Maia de 

Almeida, para fazer a apresentação e demonstração financeira, referente ao 

terceiro trimestre AL 2014/2015. A Tesoureira agradeceu principalmente aos 

tesoureiros e presidentes de clubes pelo apoio que vem recebendo, pois os 

mesmos em quase sua totalidade encontran-se em dia com suas obrigações, 

para com o Distrito e para com o Lions Internacional e passou a apresentar o 

seu relatório como segue. Comunicou que a apresentação será disponibilizada 

no site do Distrito.  Continuando a CaL Maria Alipia agradeceu o apoio recebido 

do Companheiro Paulo Leal e cumprimentou o Governador pelo êxito do 

trimestre.  A seguir o DG Álvaro Moreira da Costa colocou o relatório em 

discussão e em votação, tendo sido aprovado por unanimidade.  Continuando a 

Mestre de Cerimônias convidou o Diretor Geral da XVI Convenção, CL David 

Alberto Lóss para fazer o uso da palavra, o mesmo agradeceu ao Governador 

por sua indicação e disse que juntamente com os demais membros da diretoria 

e os três clubes da cidade estão empenhados e trabalhando para fazer uma 

ótima Convenção, discorreu sobre o programa da mesma e disse esperar que a 

abertura seja no horário programado tendo em vista uma apresentação musical 

por jovens e crianças da sociedade e na oportunidade  agradeceu aos 

patrocinadores tais como: Selita, Café Campeão e Unimed mas principalmente 

o PDG Gustavo Sebastião Lessa Ráfare e o PCC Ivam Lindemberg. A seguir o 

secretário adjunto da XVI Convenção, CL Alcides Zerbone Soares,  disse aos 

convencionais que a Convenção está pronta e que eles se sentissem como se 

estivessem e suas casas pois queremos recebê-los como rei e rainha. 

Continuando a Mestre de Cerimônias informou a disponibilidade de espaço 

para os presidentes de clubes que quisessem fazer uso da palavra. Na 

oportunidade o presidente do LC Cabo Frio, CL Edson Cardoso Lemos, disse 

da alegria dos projetos do clube tal como projeto balé com cento e vinte 

crianças sendo que duas delas já com apresentações fora do país informou 

ainda a doação de um mil e duzentos óculos em parceria com a Prefeitura e 
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Loja Maçônica, disse também das boas atividades juntamente com os 

Escoteiros, pois ali é visivelmente a formação de cidadãos. Continuando o 

Companheiro agradeceu ao Governador pela oportunidade de dá aos 

presidentes de Clubes o uso da Palavra nas reuniões do Conselho Distrital, até 

por que todos nos sabemos que sem clube não há distrito e conseqüentemente 

Governadoria. Não entendo por que em pleno século vinte e um o presidente 

de clube ainda não tem o poder de voto em nosso distrito. Felizmente temos o 

direito da fala. O CL Theócrito Valle Santiago, LC Guarapari, disse concordar 

em tudo que fora dito pelo Companheiro Edson e que já apresentou moção 

nesse sentido e não logrou êxito. Passado a palavra ao CL Daniel do LC 

Guaçuí, disse que o mais importante hospital da cidade anunciou o fechamento 

de suas portas por falta de recursos, tendo o LC Guaçui assumido a direção do 

hospital e disse da alegria em está contribuindo para com a sociedade local. 

Prosseguindo o presidente do LC Aracruz, CL Rogério Testa França, disse da 

sua motivação em estar presidente e que se fazia presente neste quarto 

conselho e convenção com trinta e seis Companheiras, Companheiros e 

domadoras, disse também do trabalho de apoio ao recanto dos idosos  

inclusive com um novo projeto de construção de cento e cinqüenta leitos. 

Prosseguindo a CaL Adélia Fernandes do LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e 

Freira, falou sobre a manutenção de uma creche que recebe aproximadamente 

trezentas crianças, disse também dos seus projetos junto ao tribunal de Justiça 

e do Trabalho, que já conseguiu um TAC de dez mil reais e um outro de dez mil 

e oitocentos reais, cujos  projetos  cuidam na formação  de cidadãos. Disse 

ainda que o clube esta montando um coral com esses jovens. Continuando a 

CaL Maria da Glória, do LC Vila Velha Glória, disse do projeto saúde 

denominado “Salve sua pele” em parceria com a prefeitura e a igreja 

presbiteriana, cujo projeto visa a prevenção e tratamento do câncer. Disse 

ainda a CaL Maria da Glória do projeto “Lions nas Escolas” de Vila velha. 

Informou também que o clube recebeu da Câmara Municipal de Vila Velha uma 

homenagem pelos relevantes serviços prestados. A presidente do LC Rio das 

Ostras Costa Azul, CaL Vera Regina Coe Pisco, informou da participação do 

Conselho Municipal do idoso e na  merenda escolar, disse ainda da campanha 

de saúde de grande alcance social em parceria com a prefeitura municipal. O 

CL João Gustavo Braga Xavier Pereira, Presidente do LC Niterói São 

Francisco, enalteceu a campanha de higienização bucal que o clube vem 

realizando nas escolas. A doação de enxovais para bebe e disse da 

importância da construção de um marco do Lions que estão construindo em 

Niterói-RJ, pois com a realização das olimpíadas teremos nossa marca bem 

divulgada. Continuando a CaL Maria da Glória Costa Santiago, presidente do 

LC Guarapari falou da feijoada beneficente realizada para aquisição de 

cadeiras de rodas e falou também da visita no dia do idoso ao recanto dos 
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idosos com entrega de mimos para homens e mulheres além de lanche e 

brincadeiras. Realizou uma campanha junto a escola estadual com trezentos 

alunos para escolher uma frase sobre o uso da água cujo o vencedor foi 

agraciado com o  premio de uma bicicleta, além de outras atividades. Dando 

continuidade a mestre se cerimônia convidou os presidentes de Região e 

Divisão para fazer o uso da palavra. O presidente da região “A” CL Hélio José 

Sussai informou que realizou o segundo seminário de sua região com a 

participação dos dez clubes, tendo como palestrantes o PDG José Eduardo 

Côgo e o primeiro vice-Governador CL Jovelino Venturim Filho, disse ainda 

satisfeito com os trabalhos apresentados com os clubes da sua região. O 

presidente da região “B”, CL Zoé A. Donati, disse de sua preocupação em 

trazer os presidentes de clubes para dentro das reuniões e tem logrado êxito, 

pois todos os clubes da sua região se fizeram presentes acompanhados de 

outros companheiros, pois no primeiro e segundo seminário que realizou em 

conjunto com os comitês assessores, tivemos a presença de mais de setenta 

companheiros. Os Clubes vão bem, inclusive acreditamos na recuperação do 

LC Santa Tereza que se encontrava desmotivado. O CL Jorge de Jesus 

Bandeira Calixto, presidente da Região “E”, informou que trabalhou sobre o 

Clube legal, pois julga necessária a regularização fiscal dos clubes. Trabalhou 

também sobre o protocolo o motivacional e sobretudo GMT e GLT. A reunião 

teve como Palestrante a PDG CaL Zuraide Figueiredo Guedes e a CaL Angela 

Gripe. O CL Marcelo Soares Ferreira da Divisão “E2” informou que trabalhou na 

orientação administrativa dos clubes focando principalmente as obrigações 

para com o LI e com o Distrito. A presidente da região “D”, CL Angela Gripe, 

informou que vem trabalhando com os clubes com afinidade, orientando-os 

dentro do possível para o bom companheirismo, admissão de associados e 

principalmente atividades. O presidente da divisão “D1”, CL Mário Jairo Pereira, 

falou que o foco principal foi atividades e para tanto formou mesas redondas 

para que os participantes se reunissem e discutissem e tirassem suas dúvidas. 

O presidente da divisão “D2”, CL Jadir de Oliveira Silva, vem trabalhando com 

os clubes de sua jurisdição na importância do trabalho voluntário e atividades, 

mas o carro chefe tem sido a campanha de economia da água e contenção de 

encostas. A seguir o mestre de cerimônia convidou o Presidente da Comissão 

de Moções para apresentação do relatório. Continuando o relator procedeu a 

leitura da moção denominada de “Número Um” apresentada pelo Governador 

do Distrito LC-11, ratificando a declaração de apoio a candidatura da PID 

Rosane Terezinha Jahnke ao cargo de segundo vice presidente da associação 

Internacional de Lions Clubs. A seguir Governador colocou em discussão o 

parecer da comissão e em votação a solicitação apresentada. Tendo sido 

aprovado por unanimidade. Continuando procedeu à leitura da Moção de 

“Número Dois “apresentada pelo Governador do Distrito LC-11 propondo apoio 
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ao PDG Manoel Mesisas de Mello como concorrente ao Cargo de Diretor 

Internacional AL2016/2018, sendo a Comissão de parecer favorável, a seguir 

Governador colocou em discussão o parecer da comissão e em votação a 

solicitação apresentada. Tendo sido aprovado por unanimidade. Moção de 

“Número Três “do LC Guarapari, solicitando que seja apreciada a possibilidade 

de apoio para não remoção do monumento na entrada da cidade pela BR-

101(trevo) considerando ser o maior monumento da América Latina e ponto 

Turístico da cidade. Tendo recebido parecer favorável da comissão, a seguir 

Governador colocou em discussão o parecer da comissão e em votação a 

solicitação apresentada. Tendo sido aprovado por unanimidade; Moção de 

“Número Quatro “apresentada pelo Governador do Distrito LC-11 propondo a 

formalização de um fundo de reserva para o distrito a comissão recorreu ao 

estatuto do Distrito Múltiplo, Art. 59 inciso seis e recomenda que a matéria seja 

apreciada na XVI Convenção, a seguir Governador colocou em discussão o 

parecer da comissão e em votação a solicitação apresentada. Tendo sido 

aprovado por unanimidade; Moção de “Número Cinco “do LC Nova Venécia’ 

propondo a indicação do primeiro vice Governador CL Jovelino Venturim Filho 

ao cargo de Governador do Distrito AL 2015/2016 a seguir Governador colocou 

em discussão o parecer da comissão e em votação a solicitação apresentada. 

Tendo sido aprovado por unanimidade; Moção de “Número Seis” do LC 

Guarapari solicitando subsídio de Lions Internacional no valor de vinte e quatro 

mil dólares para um projeto de aquisição de equipamentos destinados a APAE 

da respectiva cidade, ficando os clubes com a responsabilidade dos valores 

restantes. A comissão foi de parecer favorável à solicitação  a seguir 

Governador colocou em discussão o parecer da comissão e em votação a 

solicitação apresentada. Tendo sido aprovado por unanimidade; Moção de 

“Número Sete” do LC Cachoeiro Frade e Freira propondo o nome do IPDG 

Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, para concorrer ao cargo de segundo 

vice presidente do CG do DMLC. A proposição vem instruída com o currículo 

do PDG Deocleciano Fonseca de Andrade Filho e ata da assembleia do Clube 

que aprovou a indicação. A proposição foi contestada pelo PDG Luiz Carlos 

Pessanha da Encarnação do LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino alegando: 

primeiro- que a moção é intempestiva pois não cumpriu o prazo estabelecido 

no artigo 55 do estatuto do Distrito LC-11- Verbis “todas as proposições sujeitas 

a apreciação e julgamento da convenção distrital, devem ser recebidas pelo 

convenção geral da convenção, até quinze dias antes da instalação da 

convenção a fim de serem classificadas e distribuídas as comissões técnicas 

para serem registradas e distribuídas”. Acresce o contestante que conforme o 

parágrafo segundo do artigo quarenta do já aludido estatuto do distrito LC-11 a 

moção contraria a disposição ali inserida- verbis: “O distrito ou o Clube sede 

não poderá apresentar candidato a qualquer cargo eletivo do Distrito”. Ademais 
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se refere ainda que  à hipótese se aplica as disposições do artigo oitenta e três 

que o estatuto do DMLC exerce supremacia sobre o estatuto do distrito, “os 

casos omissos nesse estatuto serão resolvidos pelo conselho distrital, a luz do 

que dispõe os estatutos do Distrito Múltiplo e da associação internacional de 

Lions Clubes”; destacando que os estatutos internacionais ao se referir as 

eleições da diretoria internacional estabelece que nenhum sócio de lions clube 

dentro do distrito único, subdistrito ou múltiplo, no qual tal convenção está 

sendo realizada poderá ser eleito para qualquer cargo nessa convenção, 

exceto para o cargo de presidente e vice presidente. Acresce finalmente o 

contestante o que dispõe o parágrafo segundo do artigo quarenta e seis do 

estatuto múltiplo “L”: Com base no disposto do artigo cinquenta e cinco do 

estatuto do distrito, a comissão chegou a conclusão que a proposição de 

indicação foi apresentada a destempo inviabilizando a sua aceitação. A 

comissão indeferiu a solicitação do LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira 

baseado nos artigos a cima mencionada. A seguir Governador colocou em 

discussão o parecer da comissão e em votação a solicitação apresentada. 

Tendo sido aprovado o parecer da comissão. A seguir a mestre de cerimônias 

passou a palavra ao PDG CL Vanderlan Peçanha, do LC Rio das Ostras, que 

na oportunidade fez vários elogios a PID Rosane Terezinha Jahnke, disse 

ainda que à conhece a vários anos e atesta sua conduta moral e ética quer 

dentro e fora do leonismo. O PDG José Adalberto Rebello de Oliveira, do LC 

Aracruz, solicitou ao governador e ao futuro governador para enviar as moções 

as suas respectivas comissões com bastante antecedência, pois somente 

assim se fará uma análise com mais qualidade. O PDG Luiz Carlos Pessanha 

da Encarnação informou que a média de Leões por clube, conforme dados de 

LI é de vinte e um  associados e que no distrito LC-11 a média e de trinta e um 

associados, razão para a qual parabenizo a todos os dirigentes de clubes. O 

CL Zoé Donati, do LC Aracruz, disse de sua alegria em ter sido indicado como 

candidato a segundo vice governador. Há muito éramos procurados mas por 

razões profissionais estávamos impedidos de assumir tão relevante cargo no 

Leonismo. A seguir a mestre de cerimônias agradeceu ao Governador a honra 

e o privilégio de funcionar como mestre de cerimônias nesta quarta reunião do 

Conselho Distrital e devolveu o colar. O Governador agradeceu a companheira 

pelo seu trabalho e principalmente por sua ajuda. Prosseguindo, o Governador 

convidou o 2º Vice CL José Rodrigues Santos para fazer o uso da palavra, na 

oportunidade, o mesmo falou da importância dos presidentes de clubes ter 

direito a voto e que dará todo o apóio para que isso venha ocorrer. Solicitou 

apoio para sua eleição e se comprometeu a doar total apoio ao CL Jovelino  

Venturim Filho. A seguir o CL Álvaro convidou o 1º Vice o LC Jovelino Venturim 

Filho para fazer o seu pronunciamento, o Companheiro cumprimentou o 

Governador e disse de seu sentimento de alegria em estar como primeiro vice 
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governador, disse ainda que ser eleito for tudo fará para chegar bem próximo 

dos bons governadores que esse distrito possui, disse também que em todos 

os lugares e também no leonismo existem divergências mais com certeza elas 

devem e podem ser aparadas e desejou a todos uma ótima Convenção. 

Continuando o Governador agradeceu aos Companheiros, Companheiras e 

domadoras dos Lions clubes da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, ajuda e 

dedicação na organização desta belíssima quarta Reunião do Conselho 

Distrital e XVI Convenção. Agradeceu também a todos que se deslocaram de 

suas cidades para participarem destes momentos de companheirismo, amizade 

e fortalecimento do Distrito LC- 11. Continuando convidou o CL Alcides 

Zerbone, para proferir a oração pelo Brasil. Prosseguindo convidou a PID CaL 

Rosa Terezinha Jahnke para guarnecer os pavilhões e pediu a todos para que 

com uma salva de palmas demos por saudado os pavilhões. A seguir declarou 

encerrada a reunião, convidando a todos para participarem da abertura da XVI 

Convenção do Distrito LC-11, E, eu PCC CL Darly A. de Vasconcellos, 

Secretário do Distrito AL 2014/2015, lavrei a presente Ata, após lida e aprovada 

será assinada por mim e pelo Governador CL Álvaro Moreira da Costa. 

 

 

  

DG CL Álvaro Moreira da Costa 
Governador DLC-11 
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