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      ATA DA IV REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO DISTRITO LC 11 

 

Aos 08 (oito) dias do mês de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), às14h (quatorze horas), 

no Parque de Exposições e Eventos “Frei Estêvão Eugênio Corteletti”,  localizado na cidade 

de Santa Teresa - ES, foi realizada a 4ª Reunião do Conselho Distrital do Distrito LC-11, do 

ano leonístico 2015/2016. A mesa Diretora, foi composta pela CaL Ângela Maria Grippe, 

que convidou o Governador do Distrito, CL Jovelino Venturim Filho; o  Secretário-tesoureiro 

do Distrito, CL Helio José Sussai; o 1º vice-governador, CL José Rodrigues de Souza; o 2º 

vice-governador, CL Zoé Antônio Donatti;  o Presidente da Comissão de Convenção, PDG 

Darly Anacleto Vasconcelos, o PDG Deocleciano Fonseca de Andrade Filho; o PDG 

Francisco Roberto Carvalho Moreira. Convidou os PDGs presentes que tomassem assento 

nas primeiras cadeiras, bem como os presidentes de Divisão, de Região e de Clubes 

presentes. A seguir, declarando estar composta a mesa, passou direção dos trabalhos ao 

DG Jovelino Venturim Filho que, invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre os 

povos, declarou aberta a 4ª Reunião do Conselho Distrital AL 2015/2016 e convidou a CaL 

Denice Anna Covre Sussai para fazer a prece de Invocação a Deus. Prosseguindo, 

convidou o PDG Danilo Edson Duarte para guarnecer a Bandeira do Brasil, 1º vice-

governador, CL José Rodrigues de Sousa, para guarnecer a Bandeira do Estado do Rio de 

Janeiro; o CL Helio José Sussai para guarnecer a Bandeira do Estado do Espírito Santo, o 

2º vice-governador, CL Zoé Antônio Donatti, para guarnecer a Bandeira de Santa Teresa, a  

PDG, Zuraide Figueiredo Guedes para guarnecer a Bandeira do Lions Internacional, o PDG 

José Adalberto Rebello de Oliveira para guarnecer a Bandeira do Rio Grande do Sul e o CL 

Laudir para guarnecer a Bandeira da ONU, e a todos para entoarem a primeira estrofe e o 

estribilho do Hino à Bandeira. Em seguida, dirigiu-se aos companheiros da mesa diretora, 

aos PDGs, presidentes de clubes, assessores, coordenadores de região e divisão, 

companheiros, domadoras, Leos e Castores, filhotes e convidados, cumprimentando-os e 

dando-lhes as boas vindas. Declarou que a reunião do Conselho Distrital é o momento para 

tomada de importantes decisões e a busca de soluções para redirecionar o gerenciamento 

do Distrito, mas que há pouca frequência aos Conselhos Distritais, e especialmente neste, 

lamentavelmente, no qual os CCLL deixam para comparecerem à XVII Convenção Distrital. 

Explicou que as decisões tomadas nos Conselhos são muito importantes e que a 

Convenção é praticamente uma festiva, onde temos a alegria do encontro, mas também 

onde ocorre a movimentação da democracia Leonística, onde todos os nossos futuros 

dirigentes serão avaliados de uma forma evidentemente democrática. Recomendou que as 

críticas sirvam de estímulo e os avanços também e nunca de estagnação. Comentou que a 

crítica recebida na caminhada de governador são digeridas, assimiladas e transformadas 

em mudanças de rumo; que temos os Conselhos que atuam neste momento de trabalho, 

que são o Conselho Consultivo e o Conselho Deliberativo, tendo cada um deles a sua 

competência e a sua importância, a sua área de atuação para apresentar as conclusões 

mais adequadas, o que é muito bom para o Lions.  Solicitou que os debates sejam feitos  
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respeitando-se um nível ético elevado, declarando que o Distrito LC11 é o que melhor se 

destaca em organização e trabalho no Múltiplo L, embora existam clubes que tenham 

dificuldades dentro de suas peculiaridades; que o Distrito está lutando para ampliar o 

número de associados e de clubes de Leos e que a situação funcional dos clubes em 

relação à parte financeira é boa. Lembrou que há ainda 03 (três) meses de trabalho nesse 

período de Governadoria, quando se buscará alcançar os objetivos e metas traçados, e que 

os clubes devem empenhar-se nesse sentido. Porém falta muita coisa ainda, mas com o 

empenho de todos os clubes que estão trabalhando nesse sentido, vamos conseguir manter 

nosso Distrito com destaque na caminhada; que procurará sempre seguir com o lema inicial 

“simplicidade e humildade”, mas sem perder a força de trabalho e que precisa de todos até 

o final. Agradeceu a todos, dizendo, para ilustrar, que a movimentação de associados do 

Distrito LC11 é a melhor do Distrito Múltiplo e que se está revertendo os 45 (quarenta e 

cinco) associados negativos que havia no início de sua gestão e citou vários clubes que 

conseguiram dar posse a novos companheiros. Citou o LC São Mateus que superou suas 

divergências, mas que os companheiros decidiram se dividir em dois novos clubes naquela 

cidade; os clubes de Leo que estão trabalhando para fazer ressurgir os clubes que 

encerraram suas atividades, bem como aumentar o número de associados dos que 

permaneceram; a Vila Lions que será inaugurada até 20 de junho; os clubes com pendência 

financeira que serão visitados pelo Governador para orientar e ajudar na solução desse 

problema. Em seguida, convidou a CaL Ângela Maria Grippe para funcionar como Mestre 

de Cerimônia e  para receber o colar. Esta agradeceu a missão que lhe foi passada e 

declarou que tentará fazer o melhor possível, pois está aqui para servir. Registrou, com 

alegria, a presença do CL Josias Marques Azevedo, que passou a semana toda em 

tratamento de saúde, mas foi liberado pelo médico para participar e cumprir a missão que 

tem nesse IV Conselho Distrital. Iniciando seus trabalhos, convidou o CL Helio José Sussai, 

Secretário do Distrito LC11 AL 2015/2016 para fazer a leitura da ata da III Reunião do 

Conselho Distrital, tendo o PDG Josias Marques Azevedo sugerido aos membros 

deliberativos que dispensassem a referida leitura. O DG Jovelino Venturim Filho colocou a 

sugestão em discussão, sendo a mesma aprovada. Após, colocou em discussão a ata, 

nada sendo apresentado para discussão e, em votação, sendo a mesma aprovada. Em 

seguida, a Mestre de Cerimônia convidou o CL Secretário para apresentar as Moções que 

foram recebidas, tendo ele declarado ter recebido a Moção do LC Cachoeiro de Itapemirim 

“Frade e a Freira”, que indicou o PDG Deocleciano Fonseca de Andrade Filho para 

concorrer ao cargo de 2 Vice Presidente do Conselho de Governadores do Múltiplo 

LC, na XVII Convenção e a do Lions Clube São Pedro da Aldeia propondo a 

candidatura do CL José Rodrigues dos Santos para o cargo de Governador do 

Distrito LC11 AL 2016/2017. Em seguida, passou a fazer a leitura das Moções, iniciando 

pela apresentada pelo LC Cachoeiro de Itapemirim “Frade e a Freira”, conforme segue: “ O 

Lions Clube Cachoeiro de Itapemirim “FRADE E A FREIRA”, fundado em 28/09/1978, filiado  
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ao Distrito LC11 conta com relevantes serviços prestados a comunidade cachoeirense e ao 

leonismo onde orgulhosamente, registramos que, ao longo de nossos 37 anos de 

existência, tivemos vários CCLL que já exerceram cargos diversos junto ao Distrito LC11: 

Presidente de Região, Assessorias diversas e Governadoria. Com intuito de regularizar a 

apresentação e inserção no processo eleitoral do DLC 11, que ocorrerá em Santa Tereza, 

nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2016, o Lions Clube Cachoeiro de Itapemirim “FRADE E A 

FREIRA” aqui representado por seu atual Presidente e no uso de suas atribuições 

Estatutárias e Regimentais, encaminha ao 4º Conselho Distrital do LC 11 a MOÇÃO que 

indica o nome do CLMJF PDG DEOCLECIANO FONSECA DE ANDRADE FILHO, para 

concorrer ao cargo de 2º Vice Presidente do Conselho de Governadores do Múltiplo LC, na 

XVII Convenção. Ressaltamos que, em anexo, apresentamos o Currículo Vitae, Ofício 

enviado ao Clube, Ata de Reunião de Diretoria e lista de presença (01/03/16), requerendo 

desde já, que após a apreciação da Comissão de Moções, seu parecer seja levado à XVII 

Convenção do Distrito LC 11, onde esperamos que a referida Moção seja aprovada, 

prosseguindo com seus trâmites legais no Distrito e no Múltiplo, com intuito de poder 

representar nosso valoroso Distrito LC11 frente ao DMLC. Cachoeiro de Itapemirim, 09 de 

Março de 2016, assinado: José Paulo de Faria – Presidente AL 2015/2016 e Deocleciano 

Fonseca de Andrade Filho – PDG 2013/2014. Acompanham a moção os seguintes 

documentos: Ofício do candidato dirigido ao Presidente do Lions Clube Cachoeiro de 

Itapemirim “Frade e a Freira”; Ata Extraordinária da Diretoria; Ata da Assembleia Geral 

Ordinária realizada no dia 08 de março de 2016 no Cerimonial La Fest – ITA Campestre; 

Registro de presenças e Curriculum Vitae. Prosseguindo, passou à leitura da Moção 

apresentada pelo LC São Pedro da Aldeia, conforme segue: “São Pedro da Adeia, RJ, 23 

de Fevereiro de 2016 – MOÇÃO EMENTA: PROPÕE, ao Distrito LC11 a candidatura do CL 

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS para o cargo de Governador do Distrito LC11 

2016/2017. O LIOSN CLUBE SÃO PEDRO DA ALDEIA, célula do Distrito LC 11da 

Associação Internacional de Lions Clube, registrado sob o nº 3170-039170, fundado em 1º 

de novembro de 1980, tendo recebido a Carta Constitutiva em 17 de fevereiro de 1981, 

estando em plena atividade, fomentando a MISSÃO, CÓDIGO DE ÉTICA e OBJETIVOS da 

Associação Internacional e: 1 – considerando que o Clube se encontra em pleno gozo  de 

seus direitos por ter consciência de cumprir com seus deveres conforme ARTIGO 63 do 

Estatuto do Distrito LC11 e não se encontrando impedido no entendimento do § 2º do item 

VII do ARTIGO 40 do mesmo Estatuto e; 2 – considerando que, por acordo firmado entre os 

dois Estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo que compõem o Distrito LC11, na eleição de 

seus Governadores na forma de revezamente entre esses dois Estados e sendo o ano de 

2016 a vez do estado do Rio de Janeiro apresentar o candidato ao cargo de Governador do 

Distrito e; 3 – considerando que a Região E do Distrito LC11 desde o ano de 2017 não 

apresenta candidato ao honroso cargo de Governador e sua Divisão E-2, para o referido 

cargo, unca candidato apresentou e; 4- considerando que o CL JOSÉ RODRIGUES DOS 

SANTOS, associado ATIVO de seu Quadro Associativo por satisfazer a alínea “a” do §  
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PRIMEIRO DO ARTIGO 5º do Estatuto do Distrito LC11 e gozando da amizade, respeito e 

de pleno companheirismo entre os associados do Clube e igualmente dos Clubes que 

compõem a Região “E” e por conseguinte das Divisões “E-1” e “E-2” e não consta, sobre 

ele, rejeições dos demais Clubes do Distrito LC11 e, finalmente; 5 – considerando que o CL 

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS por sua atuação no movimento Leonístico preenche e 

satisfaz  todas exigências para o cargo de dirigente maior do Distrito LC11 tendo em seu 

currículo, que segue anexo, a presente moção, todas as exigências do Item VI e suas 

Alíneas do ARTIGO 40 do Estatuto do Distrito LC 11 tendo seu nome sido aprovado em 

reunião de Diretoria e sendo referendado em reunião de Assembleia Geral cujas cópias 

também estão anexadas a referida moção; PROPÕE, apresentando o companheiro JOSÉ 

RODRIGUES DOS SANTOS associado de seu quadro associativo, cadastro no Lions 

Internacional nº 878355 para concorrer ao Cargo de GOVERNADOR do DISTRITO LC11 

nas eleições que se realizará durante a XVII CONVENÇÃO DISTRITAL. Assinado por JOSÉ 

GUILHERME DOS ANJOS PAZ – Presidente AL 2014/2015 e JOSÉ CARLOS LYRA – 

Secretário. Esta moção veio acompanhada pelos seguintes documentos: Curriculum Vitae, 

Comprovante de quitação das quotas  Distrital e Internacional do clube; Nominata do clube; 

Edital de Convocação de reunião de Diretoria e Assembleia Geral Ordinária; Lista de 

Presença; Ata da Reunião de Diretoria 15/02/2016; Lista de Presença da reunião de 

assembleia Ordinária 22/02/2016, Ata da Assembleia Geral Ordinária em 22/02/2016. 

Prosseguindo, o Secretário esclareceu que as moções e os documentos que as 

acompanham já foram encaminhadas ao Presidente da Comissão de Moções e sugeriu 

que, se necessário, a comissão se retire para as deliberações pertinentes. Em seguida, a 

Mestre de Cerimônia convidou o CL Secretário e Tesoureiro para apresentar os relatórios 

da Secretaria e da Tesouraria referentes ao terceiro trimestre do AL 2015/2016. Usando a 

palavra, este comentou que há pouco mais de trinta dias foram apresentados os relatórios 

do 1º semestre deste ano leonístico e que, nesse momento, serão apresentados os 

Relatórios do 3º trimestre desta administração, informando que será bem resumido, porque 

pouca coisa mudou e enalteceu o comentário do Governador Jovelino, que declarou estar 

quase nivelando as perdas e conquistas de companheiros e informou que, para se 

conseguir atingir esse objetivo, só falta dar posse a três novos companheiros. Para iniciar 

sua apresentação, leu a seguinte frase de Charles Chaplin: “ A vida é uma peça de teatro 

que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, viva a vida intensamente antes que 

a cortina se feche e a vida  termine sem aplausos.” Nesse momento, o Presidente da 

Comissão de Moções, PDG Josias Marques de Azevedo, pediu um aparte e informou que a 

ata de sua comissão foi minutada antes desta IV RCD, usando o nome dos mesmos 

companheiros que a compunham, porém, muitos não compareceram hoje e, por isso, 

precisa substituí-los. Por isso, convidou a CaL Maria da ConceiçãoSouza para substituir a 

CaL Aparecida Ângela da Mata Gaspar, do LC Porciúncula, CL José Silvino Cristo, do LC 

Colatina para substituir a CaL Eliana Prates de Figueiredo, do LC Niterói São Francisco,     
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CaL Adélia de Souza Fernandes, do LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e a Freira, para 

substituir o CL Alcides Zerboni, do LC  Cachoeiro de Itapemirim Frade e a Freira, o CL José 

Adalberto Rebello, o CL Thiago Siqueira e o CL Luis Guedes Martins dos Santos do LC Vila 

Velha e convidou a Comissão formada para se retirar e exercer suas atribuições. Devolveu 

a palavra ao Secretário que apresentou em slides um gráfico com a situação de número de 

associados por cada região do Distrito e comentou que o Distrito está com déficit de três 

companheiros, explicando que as Regiões A, B e E já atingiram as metas do Governador e 

pediu uma salva de palmas para os clubes daquelas regiões. Informou que a Região A 

atingiu as metas, graças ao LC Colatina que deu posse a cinco (5) novos CCLL, ao LC 

Colatina Rio Doce, a quatro (4) CCLL, LC Mantenópolis, a nove (9) CCLL e ao LC Nova 

Venécia, a quatro (4) CCLL, porém o LC São Gabriel da Palha está em déficit e o LC de 

Pinheiros falta dar posse a mais um para atingir a meta. Na Região B, o LC Santa Tereza 

ultrapassou a meta em quatro (4) CCLL, o LC Guarapari em sete (7) CCLL. Na Região C, 

os Lions Clubes de Guaçuí e Campos Tamandaré ultrapassaram a meta, o LC Cachoeiro 

de Itapemirim e o LC Cachoeiro de Itapemirim Rubem Braga estão com déficit de sete (7) 

CCLL e o LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e a Freira, com déficit de sete (7) CCLL. Na 

Região D, o LC Itaperuna faltam três (3) CCLL e o LC Miracema faltam seis (6) CCLL. Na 

Região E, LC Armação de Búzios ultrapassou a meta, LC São Pedro da Aldeia ultrapassou 

quatro (4) CCLL e no LC Macaé faltam seis (6) CCLL. Na Região F, todos os clubes estão 

deficitários. Declarou que a situação do número de associados de cada região e de cada 

clube pode ser verificada no site do Distrito, onde são publicados todos os gráficos aqui 

mostrados, para encerrar esta parte de sua participação, colocou-se à disposição para 

maiores esclarecimentos. Retomando a palavra, o DG Jovelino Venturim Filho colocou em 

discussão os relatórios apresentados, perguntando se alguém gostaria de fazer uso da 

palavra, quando o PDG Eduardo Cogo perguntou o número de associados do Distrito, tendo 

o CL Secretário respondido que são 1.474 (um mil, quatrocentos e setenta e quatro) 

associados. Não havendo outros esclarecimentos, o CL Governador colocou em votação os 

relatórios, sendo os mesmos aprovados. Retomando sua apresentação, o CL Secretário e 

Tesoureiro informou a chegada dos CCLL e DDMM do Lions Clube de Pinheiros: CL Valdir 

Alves Fernandes Filho e DM Hérica Santos Rosa, CL Carlos André Covre e DM Ilvanita 

Ornelas da Costa Covre, CL Afonso Rodrigues dos Santos e DM Marli Pimentel Rodrigues, 

CaL Vera Lúcia Batiste Ferreira e CaL Maria Glória Fernandes, passando após à 

apresentação dos Relatórios da Tesouraria, mostrando a posição financeira do Distrito LC 

11, em 31 de março de 2016, iniciando com a prestação de contas da Receita, conforme 

segue: 01- Saldo em Conta Corrente do Trimestre Anterior – R$48.352,38 (quarenta e oito 

mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos); 02- Conta Poupança – 

R$17.914,20 (dezessete mil, novecentos e quatorze reais e vinte centavos); 03 – Conta 

Poupança Rio Bananal – R$10.008,95 (dez mil e oito reais e noventa e cinco centavos); 04 

– Caixa – R$71,85 (setenta e um reais e oitenta e cinco centavos); 05 – Saldo Lions Quest  
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– R$3.930,43 (três mil, novecentos e trinta reais e quarenta e três centavos); 06 – 

Arrecadação Clubes – R$62.096,21 (sessenta e dois mil, noventa e seis reais e vinte e um 

centavos), apresentando um total de R$142.374,01 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e 

setenta e quatro reais e um centavo). Seguindo, apresentou a prestação de contas das 

DESPESAS, na seguinte ordem: 01 – Transferência XVII Convenção – R$45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais); 02 – Transferência Lions Quest – R$3.930,43 (três mil, 

novecentos e trinta reais e quarenta e três centavos); 03 – Salários – R$4.108,52 (quatro 

mil, cento e oito reais e cinquenta e dois centavos); 04 – Encargos Sociais – R$2.247,09 

(dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e nove centavos); 05 – Aluguel – R$1.550,70 

(um mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta centavos); 06 – 3º Conselho Distrital – 

R$2.952,83 (dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos); 07 – 

Despesas Bancárias – R$546,67 (quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete 

centavos); 08 – Energia Elétrica – R$287,50 (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos); 09 – Representação/Gabinete – R$961,95 (novecentos e sessenta e um reais e 

noventa e cinco centavos); 10 – Serviço de Contabilidade – R$1.779,00 (um mil setecentos 

e setenta e nove reais); 11- Telefone – R$955,04 (novecentos e cinquenta e cinco reais e 

quatro centavos); 12 – Despesas Gerais –R$85,00 (oitenta e cinco reais), apresentando um 

total de R$64.404,73 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e três 

centavos). Finalizando, apresentou o saldo para o 4º trimestre: 01-Conta Corrente: 

R$49.974,29 (quarenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e nove 

centavos); 02 – Conta Poupança – R$17.914,20 (dezessete mil, novecentos e quatorze 

reais e v inte centavos); 03 – Conta Poupança Rio Bananal – R$10.008,94 (dez mil, oito 

reais e novenat e quatro centavos), totalizando, R$77.969,28 (setenta e sete mil, 

novecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). Prosseguindo, falou sobre o 

pedido de repasse de recurso para o Leo Clube, feito pelo LC Aracruz, informando que 

atender ao pedido não é possível, uma vez que, conforme estabelece o Estatuto e os 

Regulamentos do Lions Internacional, tal verba só pode ser destinada ao Distrito Leo, 

porém sugeriu que, futuramente, seja apresentada uma Moção para que o dinheiro que 

existe em caixa, que é do Distrito Leo, e que não pode ser usado pelo Distrito LC11, possa 

ser destinado para o Distrito LC11 e este o repassaria para os Clubes de Lions que queiram 

incentivar a criação de novos Clubes de Leo, para custear as suas despesas. Retomando a 

palavra, o CL Governador colocou em discussão o relatório da Tesouraria, sendo que 

alguns CCLL se manifestaram, iniciando pelo PDG Danilo Edson Duarte que solicitou que 

fosse repetido o valor pago à funcionária do Distrito e propôs um aumento  de salário para 

ela entre 10% a 15%, explicando que ela “carrega”  o Distrito, orientando a todos os CCLL 

que a consultam, tendo um conhecimento profundo da legislação do Lions, estando sempre 

disponível para orientar e atendendo a todos que a procuram com simpatia e boa vontade. 

Sugeriu que se dê um aumento para ela, declarando que seu salário está muito baixo pelo 

serviço que ela presta ao Distrito. Seguindo, manifestou-se o PCC Darly Vasconcelos,  
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elogiando o CL Governador e o Tesoureiro pela forma como tem administrado as finanças 

do Distrito; saudou o PDG Ivan Lindemberg, que chegou no momento em que falava, 

tecendo elogios ao trabalho por ele realizado e à ajuda sempre dada O Distrito e aos CCLL. 

Comentou, em relação aos clubes de Leo, que o Distrito, no passado, já fez transferência 

de recursos aos Lions Clubes que tinham Clubes de Leo e de Castores para que eles 

fomentassem o ingresso de novos associados no leonismo jovem, o que foi feito sem uma 

tomada de decisão prévia. Sugeriu a aprovação de, aproximadamente, R$2.000,00 (dois mil 

reais) para o LC Aracruz, com a finalidade de incrementar o Clube de Leo ali existente, para 

fazer face às despesas dos jovens que queiram comparecer às Convenções e aos 

Conselhos Distritais, porque é um estímulo, tanto para os jovens, quanto para o CL 

Zamperlini, para que possam buscar novos associados para o nosso movimento. 

Encerrando sua fala, citou vários CCLL que pertenceram a um clube de Leo. Dando 

prosseguimento, o CL Governador passou a palavra ao PDG José Eduardo Cogo que 

cumprimentou o DG Jovelino Venturim Filho e o PDG Ivan Lindemberg, tendo parabenizado 

ao CL Secretário e Tesoureiro pela brilhante ata e pela apresentação clara de seus 

relatórios, sugerindo que seja feita aplicação financeira do dinheiro existente na conta 

bancária do Distrito para não fique parado e tenha rendimentos, sendo esclarecido pelo 

tesoureiro que o próprio banco já faz  aplicação automática, só fazendo o resgate do 

dinheiro, quando são feitos os pagamentos e as transferências bancárias. Solicitou ao PCC 

Darly Anacleto Vasconcelos que apresente a prestação de contas da APAE e à PDG 

Zuraide Guedes Figueiredo que apresente a prestação de contas do Lions Quest, por 

ocasião da transmissão de cargo. Reiterou o pedido de desculpas ao LC Itaperuna pela 

cobrança indevida das taxas distritais, esclarecendo que nem sempre é possível identificar 

o clube pagante no extrato do Banco do Brasil. Finalizando, o Secretário/Tesoureiro 

agradeceu e devolveu a palavra ao CL Governador que solicitou aos CCLL que o ajudem a 

resolver a questão apresentada pelo PDG Danilo Edson Duarte de aumentar o salário da 

funcionária do Distrito de forma legal, sendo informado de que esta é uma decisão 

administrativa e que ele, como Governador, tem o poder de decidir tal questão. Após a 

apresentação de várias sugestões, pelos PDGs presentes, acompanhadas de vários 

debates, foram aprovadas as sugestões do PCC Danilo e do PDG Ivan Lindemberg, de se 

dar uma gratificação de R$200,00 (duzentos reais) a título de abono salarial, durante os 03 

(três) últimos meses desta administração, o que seria legal e moral, recomendando que o 

CL José Rodrigues de Souza, quando assumir a Governadoria do Distrito, conste o 

aumento no salário da funcionária, no percentual de 10% (dez por cento), além do seu 

salário base em sua previsão orçamentária. Essa proposta foi colocada em votação pelo CL 

Governador, sendo aprovada por unanimidade. Continuando, comentou que se dispõe a 

buscar solução em relação à questão levantada quanto ao repasse de recursos ao Clube de 

Leo, junto ao Conselho de Governadores do Múltiplo L do Leo Cube, cuja presidente é do 

Distrito LC1, tendo promovido um encontro entre ela, o CL Altamir Zamperlini, o CL Zoé 

Antônio Donati e os Companheiros Leo, de Aracruz, que estão se empenhando no sentido  
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de que haja um estímulo maior de apoio à juventude dentro do leonismo. Esclareceu que tal 

reunião aconteceu por ocasião da Reunião do Conselho de Governadores em Vitória, sendo 

demonstrado por ela grande interesse em apresentar as soluções para o problema.  

Retomando a palavra a Mestre de Cerimônia convidou a Comissão Especial de Estatutos 

de Reformulação dos Estatutos, através de seu presidente, PDG Luiz Carlos Nunes, para 

fazer os encaminhamentos que se fizerem necessários, tendo o CL Governador sugerido 

que seja feitas  considerações, focando nas alterações já feitas, para que os CCLL 

Delegados tomem conhecimento delas e possam ir analisando-as, facilitando, assim, a 

votação no momento oportuno. Enquanto a comissão se organiza, o Governador entregou 

emblemas e chevrons enviados pelo Lions Internacional, conforme segue: emblemas para o 

LC Rio das Ostras, LC Ecoporanga, que será entregue pessoalmente por ele, por não haver 

nenhum companheiro presente, LC Nova Venécia, convidando o CL José Carlos Tagliafere 

para recebê-lo. Entregou pins à CaL Adélia de Souza Fernandes e à CaL Terezinha 

Perovano pelos serviços prestados ao leonismo. O PCC Ivan Limdemberg e o PDG 

Gustavo Sebastião Lessa Ráfare foram convidados para receberam chevrons de 40 

(quarenta) anos de leonismo para serem entregues aos CL Lúcio Ferreira Azevedo e ao CL 

Eliano Braga Monteiro. O PDG José Eduardo Cogo, do LC Colatina, para receber o chevron 

entregar ao CL Valdir Donizete. Também foram entregues vários chevrons aos CCLL do LC 

Casimiro de Abreu. O PDG Danilo Edson Duarte, da Comissão de Reformulação dos 

Estatutos, retomou a palavra esclarecendo que as alterações feitas na III RCD foram 

disponibilizadas no site do Distrito para que fossem sugeridas outras alterações e que 

algumas foram apresentadas pelo CL Zoé Antônio Donati e dirigidas ao e-mail do PDG José 

Adalberto Rebello de Oliveira, motivo pelo qual lhe passou a palavra para que se 

manifestasse, esclarecendo as indagações recebidas. Inicialmente, comentou que a 

comissão teve um trabalho árduo, realizando um total de sete dias de trabalho, com início 

às 8h e finalizando às 18 horas, procurando fazer o melhor possível, comentando também 

que a funcionária do Distrito lhes prestou ajuda incansável, mesmo estando acidentada. Em 

seguida, comentou as sugestões apresentadas pelo CL Zoé Antônio Donati, justificando o 

motivo, tais como: a designação, pelo Governador, de um assessor administrativo para a 

sede do Distrito; impedimento de pessoa associada do Rotary Clube de pertencer aos 

quadros do Lions e permissão para os maçons; acrescentar o termo “do Distrito” onde se 

refere ao Cargo de secretário e tesoureiro ou secretário/tesoureiro; definição do número de 

clubes para compor cada Região e cada Divisão do Distrito, acrescentando que fica a 

critério do Governador aceitar número diferente do que consta no artigo; definição da data e 

local da próxima Convenção em Convenção anterior, com a respectiva escolha do Diretor 

de Convenção. Quanto à distribuição de percentual das receitas do Distrito, esclareceu que 

o valor repassado ao Distrito Múltiplo L é um valor absoluto e não percentual como consta e 

propõe colocar um valor fixo para o Distrito Múltiplo e para o Distrito de Leos e Castores e  
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aumentar o percentual destinado aos fundos de Convenção, Leo e Castores e de Reserva 

em 5% (cinco por cento) do restante que foi pago aos Distritos Múltiplo e de Leos e 

Castores. Esclareceu que foram feitas outras alterações no Estatuto as quais constam no 

site do Distrito, em negrito. O Governador indagou se as alterações propostas e citadas 

acima já foram aprovadas pela comissão e inseridas no Estatuto, sendo-lhe comunicado 

que ainda não o foram e que só o serão após aprovação prévia pela comissão e após 

serem apresentadas para votação. Em seguida, colocou em discussão a proposição de 

alteração apresentada pelo CL 2º vice-Governador, tendo ele pedido a palavra para explicar  

os objetivos de suas indagações, destacando as considera importantes, lamentando não ter 

havido outras considerações por parte dos CCLL. Pedindo a palavra, o PCC Ivan 

Lindemberg indagou se existe no Estatuto do Lions Internacional e no do Distrito a palavra 

“proibido” e, em não havendo, esclareceu que o que há é “recomendação” e, em assim 

sendo, deve-se adaptar cada situação às peculiaridades do Distrito, esclarecendo que as 

atualizações do Estatuto serão sempre necessárias, porque as mudanças são constantes e 

as questões que surgirem e que não são previstas, mas que também não são contrárias ao 

que está prescrito, e deve ser resolvido aplicando-se a analogia e os costumes.  Usando a 

palavra, o CL Hélio José Sussai, Secretário/Tesoureiro, comentou que presenciou algumas 

reuniões e o empenho da comissão e indagou como é calculado o valor que deve ser 

repassado ao Distrito Múltiplo, sendo-lhe respondido que, atualmente, são R$8,00 (oito 

reais) per capita. A seguir, o PDG Danilo Edson Duarte, dirigindo-se ao CL Governador, 

informou que as alterações propostas serão encaminhadas à Comissão de Moções, não 

sendo necessário se proceder aos debates neste momento. Pedindo a palavra, o CL David 

Alberto Loss se manifestou, dizendo, entre outras coisas, que algumas das matérias 

debatidas não são estatutárias, mas administrativas e o Governador pode organizar o 

Distrito de acordo com a quantidade de clubes que o compõe, não devendo se apegar a 

detalhes. Em seguida, o PDG Luiz Carlos Nunes resumiu as alterações feitas no estatuto, 

destacando a inclusão completa do endereço da sede do Distrito, a melhora na redação do 

artigo primeiro; a inclusão da contratação de um funcionário para organizar e administrar a 

sede do Distrito, que trabalhará sob a orientação e supervisão do Secretário/Tesoureiro; a 

mudança na expressão “Dos Objetivos” do Lions, para “Dos Propósitos”, entre outras que 

podem ser consultadas no site do Distrito. Após sugestão do PCC Ivan Lindemberg para 

incluir no Estatuto “sede administrativa e fiscal”, foi-lhe informado que tal expressão já 

consta nele. O DG Jovelino Venturin Filho pediu um aparte, perguntando, para 

esclarecimento da plenária, se o trabalho de reformulação do estatuto será só encaminhado 

ou se será submetido à aprovação, recomendando a sua aprovação neste conselho e 

solicitando que a alteração no quórum para abertura de plenária do Conselho Distrital e 

aprovação dos assuntos debatidos seja feito em três (3) alternativas para viabilizar as 

decisões, sendo-lhe respondido que os 2/3 (dois terços) de presença são regras do Estatuto  
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do Lions Internacional e do Estatuto do Distrito Múltiplo. Manifestando-se o PDG Josias 

Marques Azevedo comentou que o acordo de cavalheiros feito entre os clubes do Rio de 

Janeiro e do Espírito Santo na indicação de candidatos ao cargo de governador 

alternativamente não consta do Estatuto do Distrito e sugeriu que seja transformado em 

regra estatutária. O PDG Darly Anacleto Vasconcelos sugeriu que conste regulamentação  

no estatuto para que o Diretor de Convenção possa abrir  conta bancária destinada a  

movimentar as receitas e despesas da mesma.  Enquanto a Comissão de Estatutos discute 

e redige as alterações sugeridas, O CL Governador passou a palavra ao 1º vice – 

governador, CL José Rodrigues de Souza que declarou que esses dois anos de caminhada 

e todos os encontros de treinamento dos quais participou foram muito importantes para seu 

aprendizado, dizendo estar preparado para governar o Distrito e que precisa do voto de 

todos. Informou que já está planejado o primeiro Conselho Distrital de seu mandato, que 

acontecerá na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, bem como já consultou os 

CCLL de Cachoeiro de Itapemirim e os de Guarapari para instalar e segundo e o terceiro 

Conselho Distrital, como também que a Convenção de instalação de seu gabinete será em 

Cabo Frio; que a pauta de reuniões de sua gestão já estará definida para que os 

companheiros possam se programar antecipadamente para poderem participar de todos os 

encontros, pois sente falta daqueles que precisariam comparecer e tomarem conhecimento  

das inovações e ensinamentos do movimento e não o fazem. Solicitou aos presidentes de 

Clubes, de Divisão e de Região que procurem motivar seus CCLL, declarando que 

precisamos de n ovos líderes e que procurem fazer trabalho de GMT e GLT em parceria 

como os presidentes de Região, para que o Distrito esteja unido, mas comprometido com o  

movimento. Prosseguindo, o DG Jovelino Venturim Filho deu a palavra ao 2º vice-

governador, CL Zoé Donati Filho, que informou estar também fazendo um trabalho de 

preparação, com o objetivo de fazer uma gestão do Distrito o mais adequada possível, com 

o envolvimento dos companheiros leões e domadoras, pretendendo trabalhar para que 

possa trazê-los o mais perto possível das decisões do Distrito, com a participação efetiva 

nos conselhos, comitês assessores e convenções, considerando tal participação muito 

relevante; que está muito afinado com o CL José Rodrigues no que diz respeito ao 

planejamento do trabalho para o Distrito, pois entende que assim alcançará melhor os 

objetivos a que se propõe; que pretende dar continuidade às metas e programas do CL 

Rodrigues, pensando também em fazer novas coisas, tendo a certeza de que seu 

antecessor fará uma grande gestão e que estará a seu lado para motivá-lo. Solicitou os 

votos dos CCLL, no domingo, para que possa dar continuidade aos trabalhos já iniciados 

enquanto 2º vice-governador, podendo assim, dar continuidade em sua caminhada rumo à 

gestão do Distrito LC11. Encerrando, dirigiu-se ao CL Governador e aos presentes 

justificando sua ausência no sábado à tarde, por ter um compromisso familiar inadiável, 

declarando que estará presente no domingo para participar da 3ª plenária desta convenção  
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e agradeceu, desejando uma excelente convenção a todos. Dando prosseguimento, o CL 

Governador passou a palavra ao pré-candidato ao cargo de 2º vice-governador, CL Edson 

Francis da Silva Souza que agradeceu a oportunidade, informando que participará de um 

encontro de treinamento em Salvador, estando com muita vontade de aprender e cheio de 

ideias e aprendendo muito neste evento. Parabenizou o Governador pela coragem de 

mexer no Estatuto, considerando ser necessária a sua reestruturação. Pediu a aprovação 

da Moção que o indica para o cargo de 2º vice-governador AL 2018/2019 e convidou sua 

domadora para estar junto dele e reiterou aos CCLL o pedido de aprovação de seu nome. 

Devolveu a palavra à Mestre de Cerimônia que convidou o Diretor de Convenções, PDG 

Darly Anacleto Vasconcelos para se manifestar, o qual teceu comentários e informações 

sobre o coquetel que acontecerá após a abertura da XVII Convenção, recomendando que  

CCLL e DDMM que participaram dele. Retomando seus trabalhos, a Mestre de Cerimônia 

passou a palavra à Comissão de Moções, através de seu presidente, PDG Josias Marques 

de Azevedo que convidou os membros de sua comissão, na seguinte ordem: CaL Maria da 

Conceição Souza, secretária, do LC Porciúncula, CL Thiago Siqueira, relator, do LC Bom 

Jardim, PDG José Adalberto Rebello de Oliveira, CaL Adélia de Souza Fernandes e 

solicitou ao relator que fizesse a leitura da ata de forma pausada para que todos a 

compreendam, o que foi feito, conforme segue: “ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE 

MOÇÕES DO QUARTO CONSELHO DISTRITAL DO DISTRITO LC-11, REALIZADA NA 

SALA DA SECRETARIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS FREI ESTEVÃO 

EUGÊNIO CORTELLETTI, NA CIDADE DE SANTA TERESA ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO. Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, reuniu-se às quatorze 

horas a Comissão de Moções do Distrito LC-11, nas dependências da SECRETARIA DO 

PARQUE DE EXPPOSIÇÕES E EVENTOS FREI ESTEVÃO EUGÊNIO CORTELLETTI na 

cidade de Santa Teresa – ES, sob a Presidência do PDG Josias Marques de Azevedo e 

composta dos seguintes membros: PDG José Adalberto Rebello do Lions Clube de Aracruz-

ES; CaL Adélia de Souza Fernandes, do Lions Clube Cachoeiro de Itapemirim Frade e a 

Freira, ES; a CaL Maria da Conceição Souza, do Lions Clube Porciúncula-RJ; CL Thiago 

Siqueira, do Lions Clube Bom Jardim-RJ; o C L José Silvino Cristo, Lions Clube Colatina, 

ES; Os membros da Comissão escolheram a CL Thiago Siqueira, para Relatar a matéria e a 

CaL Maria da Conceição Souza para Secretariar os trabalhos sobre as matérias. A 

Comissão de Moções recebeu das mãos do Secretário do Distrito LC-11, CL HELIO JOSÉ 

SUSSAI as Moções que assim ficaram classificadas: MOÇÃO NÚMERO UM: é a que foi 

apresentada pelo Lions Clube Cachoeiro do Itapemirim Frade e a Freira, indicando o nome 

do PDG DEOCLECIANO FONSECA DE ANDRADE FILHO, para concorrer ao cargo de 2º 

(segundo) Vice-Presidente do Conselho de Governadores na Décima Sétima Convenção do 

Distrito LC11, que realizar-se-á na cidade de Santa Teresa-ES, nos dias 08, 09 e 10 (oito, 

nove e dez) de abril de 2016, para caso seja aprovada ser encaminhada a Comissão de 

Indicação da Convenção ne sendo eleito, deverá a Secretaria do Distrito LC-11, encaminhá- 
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la a Secretaria do DMLC.  A MOÇÃO NÚMERO DOIS, que foi apresentada pelo Lions 

Clube São Pedro da Aldeia-RJ, indicando o nome do CL JOSÉ RODRIGUES DOS 

SANTOS, para concorrer ao cargo de Governador do Distrito LC-11 no ano Leonístico, dois  

mil e dezesseis, dois mil e dezessete. A COMISSÃO DE MOÇÕES PASSOU A DAR O SEU 

PARECER: No que tange a MOÇÃO NÚMERO UM DO Lions Clube Cachoeiro de 

Itapemirim Frade e a Freira, indicando o nome do PDG DEOC LECIANO FONSECA DE 

ANDRADE FILHO para concorrer ao cargo de segundo Vice-Presidente do Conselho de 

Governadores DMLC, exercício de dois mil e dezesseis dois mil e dezessete, verifica-se que 

a mesma preenche o que estabelece o artigo 45 do Estatuto do Distrito LC-11, pois vem 

acompanhada da documentação exigida, atendendo assim o estabelecido no regulamento. 

Ressalta esta comissão, entretanto, que o encaminhamento do ofício ao Lions Club 

Cachoeiro  Itapemirim Frade e a Freira, apresentando o nome do PDG Cl Deoclesiano 

Fonseca de Andrade Filho foi apresentado e assinado pelo próprio candidato, quando, este 

procedimento deveria ter sido feito por um dos Companheiros do Clube. Está Comissão, 

após exaustivo debate de seus membros, decidiu que tal fato não é motivo para que se 

negue a candidatura do PDG Cl Deoclesiano Fonseca de Andrade Filho, por isto, dá o seu 

parecer favorável recomendando que se leva à apreciação e discussão da plenária do 

Quarto Conselho Distrital, que irá decidir se aprova a indicação. AMOÇÃO NÚMERO DOIS 

do LC São Pedro da Aldeia indicando o nome do associado ativo e Primeiro Vice-

Governador CL JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, para concorrer ao cargo de 

Governador do Distrito ano leonístico, dois mil dezesseis dois mil e dezessete na Décima 

Sétima Convenção do Distrito LC-11, que realizar-se-á na cidade de Santa Teresa-ES, nos 

dias 08, 09, e 10 (oito, nove e dez) de abril de dois mil e dezesseis. A COMISSÃO DE 

MOÇÕES PASSOU A DAR O SEU PARECER: Verificou-se que a moção vem 

acompanhada da documentação exigida pelo artigo 45(quarenta e cinco) do Estatuto, a 

Comissão verificou que a mesma preenche os requisitos formais, atendendo o que 

estabelece oRegulamento, por isto, dá o seu parecer favorável recomendando que se leve à 

apreciação e discussão da plenária do Quarto Conselho Distrital, sendo aprovada, sendo 

encaminhada a Comissão de Indicação da XVII (Décima Sétima) Convenção Distrital do 

Distrito LC-11. Não havendo nada mais a ser tratado foi franqueada a palavra e c omo dela 

ninguém quis fazer uso, foi os trabalhos e para constar eu, a CaL Maria da Conceição 

Souza, Secretária da Comissão de Moções, lavrei a presenta Ata que v ai assinada por 

todos os membros da Comissão. Assinado: Presidente da Comissão – PDG CL Josias 

Marques de Azevedo; Membro – PDG – José Adalberto Rebello de Oliveira; Secretaria da 

Comissão – CaL Maria da Conceição Souza; Relator da Comissão – CL Thiago Siqueira; 

Membro CaL – Adelia de Souza Fernandes.” Concluída a leitura do Relatório, o Presidente 

da Comissão recomendou que ele fosse colocado em discussão e após em votação, 

conforme adiante: Primeira Moção, colocada em discussão e, em não havendo 

manifestação, foi colocada em votação, obtendo aprovação com ressalvas, havendo cinco  
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votos favoráveis e dois votos contrários. A Segunda Moção, colocada em discussão e, não 

havendo também manifestação, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

O Presidente da Comissão, PDG Josias Marques de Azevedo agradeceu sua indicação 

para o cargo e aos membros de sua comissão, declarando que muito fizeram para o bom 

desenvolver dos trabalhos, colocando-se à disposição do Governador sempre que precisar 

e entregou o relatório para o CL Secretário do Distrito para os encaminhamentos de praxe. 

A Mestre de Cerimônia, CaL Ângela Maria Gripe, encerrou seus trabalhos e devolveu o 

colar, declarando ter feito o melhor que pode, uma vez que é principiante nas atividades 

desta função, colocando-se à disposição para outras eventualidades. O CL Governador 

agradeceu-lhe e declarou que ela teve uma brilhante atuação. Em seguida, agradeceu a 

todos, dizendo que foi uma reunião de muito aprendizado, tecendo comentários aos CCLL 

candidatos a governador e rendeu homenagens especiais aos companheiros que, com 

afinco e disposição, organizaram este Conselho Distrital e a XVII Convenção, pedindo uma 

salva de palmas para eles. Convidou a CaL Adélia de Souza Fernandes para proferir a 

Oração pelo Brasil e o CL PDG Lacy Amorim para guarnecer os pavilhões e a todos para 

saldá-lo com uma salva de palmas. Agradeceu a todos, convidando para a solenidade da 

abertura da XVII Convenção e para o coquetel, declarou encerrada a Plenária da IV 

Reunião de Conselho Distrital do AL 2015/2016. Nada mais havendo a tratar, eu HELIO 

JOSÉ SUSSAI, Secretário do Distrito LC-11, lavrei a presente ata que será assinada por 

mim e pelo Governador do Distrito LC-11, CL JOVELINO VENTURIM FILHO. 

 

 

 

CL HELIO JOSÉ SUSSAI                                            DG JOVELINO VENTURIM FILHO 

Secretário AL 2015/2016                                                  Governador AL 2015/2016 
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