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ATA DA 4ª (Quarta) REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO DISTRITO LC11 AL 2016-2017.
Cabo Frio, RJ 07 de abril de 2017
ANO DO CENTENÁRIO DE LIONS INTERNACIONAL
GOVERNADOR CL DG JOSÉ RODRIGUES DO SANTOS CaL LEILIAN
UNIÃO, COMPROMETIMENTO E AÇÃO
Aos 7(dias)dias do mês de abril de 2017 (dois mil e dezessete) às 13h00 (treze horas) ,no
Salão de Convenções do Hotel Paradiso Corporate Sito na Av. Teixeira de Souza,2011,BragaCabo Frio RJ, tendo como Clube anfitrião o Lions Clube de Cabo Frio, por convocação prévia e,
após constatado o QUÓRUN legal, em primeira e única convocação e, em obediência ao
Estatuto e as normas que regem o Conselho Distrital ,registrando-se as presenças conforme
listas arquivadas na sede do Distrito LC11, realizou-se a 4ª (quarta )Reunião do Conselho
Distrital do Distrito LC11 do AL 2016-2017.A mesa Diretora dos trabalhos formada pela
Assessora de Protocolo PDG Zuraide de Figueiredo Guedes, considerando as presenças no
momento da chamada, ficou assim composta: DG José Rodrigues dos Santos; PDG Luiz C.
Pessanha da Encarnação Secretário Distrital, CL Hélcio de Oliveira Coutinho -Tesoureiro Distrital
, CL PID Fábio de Almeida, Orador Oficial do 4º(quarto)Conselho Distrital e da XVIII Convenção
do Distrito LC11 , PCC Darly Anacleto de Vasconcellos ,CL PCC Ivan Lindenberg , CL 1º Vice
Governador do Distrito LC11 Zoé Antônio Donati ,CL 2º Vice Governador do Distrito LC11 Edson
Francis da Silva Souza,CL 2º Vice Presidente do DMLC Georjos Arbache , CL PDG Gumercindo
Moura , CL PDG Vanderlan Peçanha, CL PDG José Adalberto e o CL Paulo Martins Presidente
do Lions Clube de Cabo Frio, anfitrião da Reunião. A seguir a PDG Zuraide anunciou que as
primeiras cadeiras do plenário estariam destinadas aos demais PDGS e Coordenadores de
Regiões e Divisões membros deliberativos do Conselho Distrital. A seguir a PDG Zuraide fez uma
deferência especial aos(as) presidentes de Clubes presentes, solicitando para eles(as) uma
calorosa salva de palmas. Logo após, dirigindo-se ao DG José Rodrigues anunciou que a mesa
diretora estava composta. Na forma protocolar o CL DG José Rodrigues dos Santos, fez soar o
sino e Invocando a Deus pela grandeza da Pátria e paz entre as pessoas, declarou aberta os
trabalhos da 4ª Reunião do Conselho Distrital do Distrito LC11-AL 2016-2017 ano do Centenário
de Lions Internacional, convidando a CaL Leilian para proferir a invocação a Deus. Logo a seguir
convidou o CaL Rosane P. da Encarnação para ler as declarações de Visão e de Missão de Lions
Internacional e o Compromisso Leonístico. A seguir o CL DG José Rodrigues dos Santos compôs
a guarnição dos pavilhões e convidou a todos para com ele, entoassem a 1ª estrofe e o
estribilho do Hino à Bandeira do Brasil. A seguir ratificou agradecimentos a Deus pela sua saúde
permitindo que ele visitasse os 49 Clubes do Distrito. Agradeceu também, mais uma vez, aos
clubes, pelas presenças, e pelo carinho que recebeu junto a CaL Leilian, quando de suas visitas
oficiais. “Essa demonstração de apoio, disse o DG José Rodrigues, nos ajudaram na caminhada
em prol do crescimento do Distrito e de Lions Internacional”. Renovou, ainda, os
agradecimentos especiais a sua CaL Leilian, aos médicos e aos companheiros do LC de Itaperuna
pela atenção a ele dispensada. Ato contínuo, nomeou a PDG Zuraide de Figueiredo Guedes para
as funções de Mestre de Cerimônias. Após receber o colar, símbolo das funções, a CaL PDG
Zuraide agradeceu a nomeação e dando início as suas funções fez deferência especial aos
membros da mesa diretora já devidamente anunciadas. Em seguida solicitou ao CL Secretário
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para ler as justificativas de ausências. Foi lida a justificativa de ausência do PCC Edgard Antônio
Piton /CaL Margarida, constando da mensagem votos de boa estada ao PID Fábio de Almeida
/Cal Anita e votos de pleno sucesso ao CL PDG Pessanha no pleito para 2º vice Presidente do
Múltiplo LC e aos demais CCLL candidatos a Governador e Vices Governadores do Distrito
LC11.Foi lida ainda, as justificativas de ausências dos PDGS Jovelino e Gustavo Ráfare à 4ª RCD.
Em seguida, a CaL PDG Zuraide, solicitou ao Secretário para ler a Ata do 3ª Reunião do
Conselho Distrital LC11 2016-2017 realizada na cidade de Guarapari ,ES ,no dia 4(quatro) de
fevereiro do corrente ano. Por proposição do PCC Darly Anacleto de Vasconcelos e aprovada
pelos conselheiros, presentes à Reunião, foi a leitura da ATA dispensada, haja vista ser o seu
conteúdo de conhecimento de todos. A seguir o DG José Rodrigues colocou em votação a ATA
da 3ª Reunião do Conselho Distrital LC11 2016-2017 sendo a mesma aprovada por
unanimidade. A seguir a CaL PDG Zuraide solicitou ao CL PDG Pessanha, secretário Distrital,
para ler as MOÇÕES encaminhadas à 4ª RCD. Foram lidas e encaminhadas à Comissão de
Moções, sob a presidência , naquele momento, do PCC Darly A. Vasconcellos e tendo como
membros : CL José Carlos Lyra do LC de São Pedro D´Aldeia, CL Hélcio de Oliveira Coutinho(atual
Tesoureiro Distrital)do LC de Saquarema e a CaL Eliane Prates de Figueiredo do LC de Niterói
São Francisco, as seguintes Moções : Moção Nº 1 - oriunda do LC de Aracruz indicando o CL Zoé
Antônio Donati, atual 1º VDG para concorrer ao Cargo de Governador do Distrito LC11 AL 20172018.Moção Nº 2 – oriunda do Lions de Itaperuna Centenário indicando o CL Edson Francis da
Silva Souza,atual 2º Vice Governador ao Cargo de 1º Vice Governador do Distrito LC11;Moção
Nº 3 - oriunda do LC de Pinheiros ES indicando o CL Hélio José Sussai para concorrer ao cargo
de 2º Vice Governador do Distrito LC11 e a Moção Nº 4 - oriunda do LC de Nova Friburgo
Conselheiro Paulino Indicando o CL PDG Luiz Carlos Pessanha da Encarnação para o cargo de 2º
Vice Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LC AL 2017-2018 com vistas,
posterior, nos AALL seguintes, aos cargos de 1º Vice Presidente e a seguir ao de Presidente do
Referido Distrito Múltiplo LC .Foram entregues à Comissão de Estatutos e Regulamentos,
nomeada pelo DG José Rodrigues , pela Resolução Nº 10 –AL 2016-2017, também, Presidida
pelo PCC Darly A.de Vasconcelos do LC de Guarapari, e ,tendo como membros, os Companheiro
Zoé Antônio Donati 1º Vice Governador do Distrito ,associado do LC de Aracruz e as CCLL(a)
Vanessa de A. Xavier e Rosinê Costa M. Leal dos LLCC de Itaperuna Centenário e Guarapari,
respectivamente, as propostas de alteração e atualização do Estatuto do Distrito LC11 para
serem apreciadas ,cujo parecer deverá ser submetido à plenária para discussão e votação.
Prosseguindo, a PDG Zuraide convidou o CL PDG Pessanha, para apresentar o relatório da
Secretaria que, como resultado, conforme planilha distribuída a todos os presentes, tomou-se
conhecimento de que o Distrito, estando com 1.401 associados, ainda, “amarga”, no presente
mandato, a perda de 61 associados. O CL Pessanha enfatizou a necessidade de revertermos a
situação e ratificando as palavras do DG José Rodrigues, solicitou evitarmos a perda de novos
associados e, na possibilidade de cada clube, juntos, durante a XVIII Convenção, darmos posses
a novos(as)associados(as) que, na oportunidade, terá como investidor o CL PID Fábio de
Almeida Orador Oficial. A CL Zuraide Mestre de Cerimônias convidou o CL PDG Pessanha para
falar, na condição de Assessor Distrital do Centenário de Lions Internacional. O CL PDG
Pessanha lembrando, ratificou sobre o foco das atividades no Ano do Centenário, quais sejam,
Engajando Jovens, Protegendo o Meio Ambiente – Compartilhando a Dádiva da Visão e
Aliviando a Fome e, ainda, o patrocínio de Bancos em Praças Públicas e Moções oriundas das

3

Câmaras Municipais. Relembrou aos (as) presidentes de clubes e secretários(as) “que não
deixem de enviar comprovantes, sejam fotos, filmes e outros, para que possamos juntar estas
realizações num bloco para a apresentação nas reuniões do Múltiplo LC e enviar o material a
Lions Internacional, dando conta de nossas atividades em comemoração ao Centenário da
Associação”. A seguir a CL PDG Pessanha apresentou a todos um Vídeo Motivacional de
Serviços Comunitário editado por Lions Internacional. Logo a seguir a PDG Zuraide, Mestre de
Cerimônias, convidou, o CL Hélcio de Oliveira Coutinho, Tesoureiro do Distrito, para apresentar
o relatório financeiro do Distrito referentes ao 3º trimestre do AL 2016-2017. Apresentado a
prestação de contas constando detalhadamente rubrica por rubrica , constatou-se o resultado
seguinte: 1) saldo inicial mais receitas R$ 141.676,66 2) Despesas no Trimestre R$ 63.031,43
3) Disponibilidade R$ 78.645,23 e 4) Valores a transferir R$ 24.385,58. O Governador Colocou
em discussão as contas do Distrito do terceiro trimestre do AL 2016-2017 e não havendo quem
o discutisse, colocou o balancete em votação sendo o mesmo aprovado por unanimidade sob
calorosa salva de palmas. A seguir, a Mestre de Cerimônias, CaL PDG Zuraide convidou o CL
Jorge de Jesus Bandeira Calixto, do LC de Araruama, Assessor de Concursos do Distrito para
apresentar o resultado referentes a eficiência e atividades de acordo com os informes
recebidos pelos clubes, até março de 2017, que, por ser o resultado, ainda, parcial, não está
sendo divulgado na presente “ATA”. Terminada a apresentação, o CL Jorge Calixto foi
aplaudido com calorosa salva de palmas. O DG José Rodrigues apresentou Moção de Plenária
em apoio irrestrito do Distrito LC11 ao CL PID Fabrício Oliveira candidato à Candidato à 3ª Vice
Presidência Internacional. Colocado em discussão a proposição foi ratificada por vários
dirigentes do Distrito LC11 e, logo a seguir, colocada em votação, foi, a Moção de Apoio,
aprovada por unanimidade, seguida de calorosa salvas de palmas. Enquanto era aguardado os
relatórios das comissões a PDG Zuraide de Figueiredo Guedes franqueou a palavra ,quando se
pronunciaram os CCLL(a): CL PDG Gumercindo Moura do LC de Macaé, CL PDG Vanderlan
Peçanha do LC de Rio das Ostras Costa Azul, CaL Gilda Maria Antunes do LC de Itaboraí, CL 2º
Vice Governador Edson Francis da Silva Souza do LC de Itaperuna Centenário, CCLL Hélio José
Sussai e Gildásio Oliveira de Souza do LC de Pinheiros , CL PDG Georjos Arbache 2º Vice
Presidente do Distrito Múltiplo LC e o CL Paulo Roberto R. Martins , Presidente do LC de Cabo
Frio, anfitrião da 4ªRCD e da XVIII Convenção Distrital LC11. De maneira geral, todos os
pronunciamentos focaram, principalmente, a necessidade de renovação do quadro associativo
de Lions com admissão de jovens. O CL 1º VDG Zoé, elogiou a Diretoria Geral da Convenção
dizendo que “pelo entusiasmo, gentileza e alegria notado entre seus membros, podemos
avaliar que teremos uma bela e profícua convenção Distrital”. Logo a seguir, a CaL PDG Zuraide
passou a palavra as comissões de Moções e de Estatutos e Regulamentos para apresentarem
seus trabalhos. Primeiramente a Comissão de Moções, cujos membros já constam desta ATA
,través de seu Relator CL Carlos Lyra dizendo ter analisado as documentações das Moções de
indicações dos CCLL :Zoé Antônio Donato 1º Vice Governador Candidato a Governador do
Distrito LC11 AL 2017-2018 ;Edson de Souza Francis 2º Vice Governador candidato a 1º Vice
Governador 2017-2018 ,Hélio José Sussai Candidato a 2º Vice Governador para o AL 2017-2018
e finalmente ,PDG Luiz Carlos Pessanha da Encarnação candidato a 2º Vice Presidente do
Distrito Múltiplo LC AL 2017-2018 ,todas, oriundas de seus clubes, já citados acima, afirmando
que a Comissão ,tendo analisado ,Moção por Moção, a documentação recebida e,
considerando que todas, sem exceção, estavam de acordo com as normas estatutárias vigentes
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do Distrito LC11,dava seu parecer favorável que fossem as mesmas encaminhadas, por força
estatutária, à XVIII Convenção do Distrito LC11, fórum legal para seu julgamento final. Colocado
em discussão, pelo DG José Rodrigues o parecer da Comissão de Moção e não tendo quem
quisesse discuti-lo, colocou em votação sendo o parecer da Comissão de Moções aprovado por
unanimidade sob calorosa salva de palmas. O DG José Rodrigues solicitou ao CL PDG Pessanha
Secretário Distrital que encaminhasse as Moções capeadas pelo parecer da Comissão aprovada
pela plenária sem emendas ou ressalvas à XVIII Convenção do Distrito LC11 e parabenizou os
membros da Comissão pelo trabalho desenvolvido. Logo a seguir ,a Comissão de Estatutos e
Regulamentos ,cujos membros, também, já foram citados acima, através de seu relator, CL Zoé
Antônio Donati,1º vice-governador do Distrito, afirmando que as propostas apresentadas de
alteração e atualização estatutária, após serem devidamente analisadas e consideradas
procedentes e necessárias para o engrandecimento do Distrito LC11 foram as mesmas
aprovadas por unanimidade pela Comissão, nomeada pelo DG José Rodrigues , recomendando
a sua aprovação pela plenária para serem encaminhadas a XVIII Convenção do Distrito
LC11,órgão competente para sua análise, emissão de parecer e encaminhamento para a
aprovação final .Colocada sob discussão e não havendo quem à discutisse foi colocada pelo DG
José Rodrigues em votação sendo o parecer da Comissão de Estatutos e Regulamentos
aprovada por unanimidade. Da mesma forma ,o CL DG José Rodrigues recomendou ao
Secretário o encaminhamento da Moção capeada pelo parecer da Comissão aprovada pela
plenária à XVIII Convenção Distrital e parabenizou os Membros da Comissão pele excelente
trabalho. Nada mais tendo a tratar a CaL PDG Zuraide após agradecer a honraria de ter sido
nomeada para Mestre de Cerimônias, devolveu ao Governador o colar representativo da
função. O DG José Rodrigues Agradecendo a CaL Leilian pela Invocação a Deus e a CaL Rosane
pela leitura da Missão e Visão de Lions Internacional e o Compromisso Leonístico. A seguir
convidou o PCC Ivan Lindenberg para ler a Oração Final e, logo após, solicitando salva de palmas
aos pavilhões, fez soar o sino, dando por encerrada a 4ª Reunião do Conselho Distrital do
Distrito LC11 Al 2016-2017 e, eu, CL PDG Luiz Carlos Pessanha da Encarnação, Secretário, lavrei
a presente “ATA” que vai por mim e pelo Governador do Distrito DG José Rodrigues dos Santos
assinada. Hotel Paradiso Corporate, cidade de Cabo Frio RJ, aos 07(sete) dias do mês de abril
do ano de dois mil e dezessete (2017).
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