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Ata da 4ª Reunião do Gabinete Distrital (RGD) – Distrito LC-11 – AL 2017/2018
Aos 06(seis) dias do mês de abril de 2018 (dois mil e dezoito), às 13h30 (treze horas e trinta minutos), no
auditório do SESC, localizado em Praia Formosa, município de Aracruz/ES, foi realizada a plenária única da
4ª Reunião do Gabinete do Distrito LC-11 – IV RGD, do ano leonístico 2017/2018. A mesa Diretora foi
composta pelo PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos que convidou o Governador do Distrito CL Zoé
Antônio Donati; o Secretário do Distrito CL Edimar Giacomin; o CL Edson Francis da Silva Souza, 1º ViceGovernador do Distrito LC-11; o CL Hélio José Sussai, 2º Vice-Governador do Distrito LC-11; o PDG CL Luis
Carlos Pessanha da Encarnação, 2º Vice-Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo; o
PDG CL José Adalberto Rabello de Oliveira (Patrono da XIX Convenção do Distrito LC11), o PDG CL Álvaro
Moreira da Costa; em seguida solicitou aos demais PDGs, Assessores e os Presidentes de Região e de
Divisão presentes para sentarem nas primeiras filas de cadeiras facilitando, dessa forma, a contagem dos
votos nas votações, se necessário. A seguir, declarando estar composta a mesa, passou a direção dos
trabalhos ao DG CL Zoé Antônio Donati que invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre os
povos, declarou aberta a plenária única da 4ª Reunião do Gabinete Distrital AL 2017/2018 e convidou a DM
Aurea Spinassé Giacomin para fazer a prece de Invocação a Deus. Prosseguindo, convidou o PDG CL Josias
Marques de Azevedo para guarnecer todos os pavilhões e a todos para entoarem a primeira estrofe e o
estribilho do Hino à Bandeira. Agradeceu a presença de todos que se colocaram à disposição para
participar da IV RGD para mais uma etapa dos trabalhos do ano leonístico dando uma demonstração de
união e prestigio, ressaltando a numerosa presença de PDGs presentes. Em seguida, convidou o PCC CL
Darly Anacleto de Vasconcelos para atuar como Mestre de Cerimônia, que agradece a honrosa indicação,
prometendo desempenhar suas funções da melhor maneira possível. Dando continuidade convidou o
Secretário do Distrito LC-11, CL Edimar Giacomin para proceder à leitura da Ata do III RGD AL 2017/2018. O
PDG CL Luis Carlos Pessanha da Encarnação solicita, pela ordem, dispensa da leitura da Ata tendo em vista
esta ser de conhecimento de todos e publicada no site do distrito. O DG CL Zoé coloca em discussão,
votação e aprovação a proposição do PDG CL Luis Carlos Pessanha da Encarnação. A proposição foi
aprovada por unanimidade. Em seguida coloca em discussão, votação e aprovação a Ata do III RGD AL
2017/2018 que fora disponibilizada no site do distrito. A Ata foi aprovada por unanimidade. O Mestre de
Cerimonias convida o CL Edimar para a leitura das Portarias e Resoluções do terceiro trimestre assinadas
pelo Governador para o AL 2017/2018. O CL Secretário informa não ter resolução e nem portaria para ser
lida. O Mestre de Cerimonias solicita, em seguida, a leitura das moções apresentadas que deverão ser
encaminhadas a Comissão de Moções. O Secretário informa ter 2(duas) moções apresentadas que passam
a ser lidas. A Moção Nº 01 foi apresentada pelo Lions Clube Rios das Ostras Centenário que “propõe
apresentar o Companheiro Cledilson Azeredo Carvalho para concorrer ao cargo de 2º Vice-Governador do
Distrito LC-11 do AL 2018/2019 nas eleições que se realizarão durante a XIX Convenção Distrital AL
2017/2018”. A Moção Nº 02 foi apresentada pelo PCC CL Darly Anacleto de Carvalho que passa a ser lida
na integra: “considerando que LCIF vem a cada Ano Leonístico proporcionando aos Clubes mais condições
para melhor servir aos nossos semelhantes; considerando que LCIF nos oferece mais duas frentes de
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trabalho tais como: Tratamento do Câncer Infantil e Diabetes e; considerando que o Presidente da nossa
Fundação nos propõe um atendimento de 200.000.000 de pessoas nos próximos anos; e considerando que
é meta de nossa Fundação arrecadar 300.000.000 de dólares nos próximos três anos; e considerando que
para que as metas acima sejam alcançadas, se faz necessário, que cada Distrito, que cada Clube e que cada
Companheiro abrace esta grande causa com muito amor; e considerando que nosso Distrito está entre os
três melhores Distritos do Distrito Múltiplo LC; e considerando que apesar de nossa posição de destaque
em vários setores, em LCIF nós deixamos a desejar, pois nossas doações não chegam a 250.000 dólares; e
considerando que nosso Distrito já recebeu mais de 285.000 dólares em subsídios de LCIF; e considerando
que outros Distritos do nosso Múltiplo, possuem uma doação semestral por companheiro de 08 (oito)
dólares e já tiveram em alguns semestres as doações no valor de 25 (vinte e cinco) dólares; PROPONHO
que em caráter excepcional, a partir do AL 2018/2019 nosso Distrito passe a receber semestralmente de
cada Companheiro e Companheira uma taxa de R$5,00 (cinco reais); Guarapari, 20 de março de 2018; PCC
Darly Anacleto de Vasconcellos”. Em seguida o Mestre de Cerimonias solicita o encaminhamento dessas
moções para a Comissão de Moções e a dispensa dos mesmos da plenária para analisar e relatar as moções
a tempo. Dando continuidade desfaz a mesa e convida o Secretário do Distrito para apresentar o relatório
da secretaria relativo ao terceiro trimestre do AL 2017/2018. O CL Edimar Giacomin, secretário do Distrito,
informa o movimento dos sócios atualizado até 31/03/2018 e enviado ao Lions Internacional pelos clubes
do Distrito. No período o Distrito perdeu 128(cento e vinte e oito) associados, porém contou com a entrada
de 169(cento e sessenta e nove) novos associados, resultando num ganho líquido de 41(quarenta e um)
associados considerando a entrada dos dois novos clubes. Dos 49(quarenta e nove) clubes do Distrito,
temos 11(onze) com movimento de sócios positivo, 28(vinte e oito) negativos e 10(dez) estáveis. Do total
temos 33(trinta e três) clubes com o informe do movimento de sócios em dia, 5(cinco) com informe em
atraso de um mês, 5(cinco) com informe em atraso de dois meses e 6(seis) com informe em atraso de 3
meses. O clube que está estável, porém, com o informe em atraso, pode gerar uma estatística “irreal” por
não termos certeza da sua atual situação. Do total de 1447(hum mil quatrocentos e quarenta e sete)
associados temos 527(quinhentos e vinte e sete) Companheiras, correspondendo 36,42%(trinta e seis
virgula quarenta e dois por cento) e, 920(novecentos e vinte) Companheiros, correspondendo
63,58%(sessenta e três virgula cinquenta e oito por cento) do total. Na unidade familiar temos
360(trezentos e sessenta) associados sendo 169(cento e sessenta e nove) como titular e 191(cento e
noventa e um ) como membros. O CL Secretário apresentou, na mesma planilha, a relação dos clubes que
informaram suas atividades ao Lions Internacional. Quarenta e cinco (45) clubes informaram a realização
de atividades para o Lions Internacional, pelo menos um mês no período. Temos 04(quatro) clubes que não
informaram nenhuma atividade. O CL secretário agradece a atenção de todos e informa que vai enviar por
e-mail esse relatório para os Presidentes de Clubes, Presidentes de Região, Presidentes de Divisão e
Secretários. Em seguida o Mestre de Cerimonias convida o CL Lidiel, Tesoureiro do Distrito, para apresentar
o relatório da tesouraria. O CL Lidiel faz a apresentação do relatório informando ter um saldo nas contas
em 31 de março de 2018 de R$111.337,74(cento e onze mil trezentos e trinta e sete reais e setenta e
quatro centavos) oriundos das conta convenção de R$53.075,86(cinquenta e três mil setenta e cinco reais
e oitenta e seis centavos), conta Projeto veículo Oftalmológico de R$22.592,81(vinte e dois mil quinhentos
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e noventa e dois reais e oitenta e um centavos), conta movimento de R$47.064,39(quarenta e sete mil
sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos) e no caixa um déficit de R$166,27(cento e sessenta e seis
reais e vinte e sete centavos) e conta Vila Lions de 11.363,76(onze mil trezentos e sessenta e três reais e
setenta e seis centavos). Informa que teve, no período, despesas de R$75.303,41(setenta e cinco mil
trezentos e três reais e quarenta e um centavos) decorrentes de despesas bancárias (R$ 750,00),
manutenção da sede (R$18.710,84), repasse a convenção ( 27.769,16), despesas III RGD(R$6.817,91),
Distrito Múltiplo LC (R$13.267,50), Comendas Melvin Jones (R$6.340,00), Cartaz da Paz (R$1050,00) e
instalação do Lions Clube de Montanha Amizade Solidária ( R$ 725,00). Informa que tem R$26.763,34(vinte
e seis mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos) compromissados para a
Convenção Distrital(R$ 20.296,14), cota de Leos e Castores(R$4.518,84) e fundo de reserva(R$ 1.648,36),
LCIF (R$ 240,00) e teste boletos bancários (R$ 60,00) ficando, portanto, valor disponível de
R$20.301,05(vinte mil trezentos e um reais e cinco centavos). O DG CL Zoé coloca em discussão os
relatórios da secretaria e da tesouraria e em seguida em votação no que foram aprovados por
unanimidade. Em seguida o Mestre de Cerimonias recompõe a mesa e passa a palavra ao DG CL Zoé. O DG
CL Zoé diz que está muito satisfeito com os 41(quarenta e um) associados positivos, mas ao mesmo tempo
fica triste pois o DMLC-11 é o único Distrito positivo do Múltiplo LC. Porém, diz que se descontarmos os
71(setenta e um) novos associados dos dois novos clubes os demais tem um saldo negativo de 30(trinta) no
período. Informa também que o dinheiro disponível na rubrica Vila Lions é para fazer os projetos de
melhoria com a implantação do parque de diversões para as crianças e a placa comemorativa do LCIF.
Falando ainda sobre o LCIF informa que o projeto da Unidade Móvel Oftalmológica foi aprovado na ordem
de R$ 203.000,00(duzentos e três mil reais) com a contrapartida de R$ 51.000,00(cinquenta e um mil reais)
do Distrito conseguido através da celebração de parcerias que oportunamente serão divulgados. Será
enviado extrato para o LCIF comprovando a entrada desse recurso para que o mesmo proceda o depósito
dos R$ 152.000,00(cento e cinquenta e dois mil) restantes. Reforça que o valor arredado através da Moção
apresentada pelo PCC CL Darly dará para ser feito pelo menos quatro novas comendas de Melvin Jones por
ano. Em seguida o Mestre de Cerimonias convida o Diretor Geral da Convenção CL Rogério Testa para uso
da palavra. O CL Rogério agradece a presença de todos e diz que tudo foi feito com carinho e atenção para
receber os convencionais. O DG CL Zoé informa que existe uma Van a disposição de todos para ajuda na
locomoção no interior do SESC. Dando continuidade o Mestre de Cerimonias convida os Presidentes de
Região e Divisão para o uso da palavra. Na sequência faz uso da palavra o Presidente da Região F, CL
Joubert que informa que farão a partir de 28/04/2018 a Special Olimpics em Friburgo. Em seguida convida
a PDG CaL Zuraide para falar de Lions Quest. A CaL Zuraide diz que encontra dificuldade em continuar os
projetos com as mudanças de governos pois, via de regra, as Secretarias de Educação não querem dar
continuidade ao programa, exceção honrosa para a Secretária do Município de Cachoeiro de Itapemirim.
Em Porciúncula estão firmando parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para
continuar o projeto. Em seguida O Mestre de Cerimonias convida o Presidente da Divisão F2, CL Roberto
Melo. Seguindo convida a CaL Maria da Glória do Lions Guarapari para falar em nome da Divisão B2.
Seguindo convida o CL Gildásio Presidente da Divisão A2 para uso da palavra. O CL Gildásio relata a
satisfação em ter trabalhado junto com o seu clube, o Pinheiros, na fundação do Lions Clube Montanha
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Amizade Solidária e a fundação do Clube de LEO no Lions Clube São Mateus Centro. Seguindo o Mestre de
Cerimonias convida o CL Jan Mac Neto, Presidente da Divisão E1 para uso da palavra que diz estar
satisfeito pela fundação do Lions Clube Rio das Ostras Centenário. Dando continuidade convida a CaL
Dalnecir, Presidente da Divisão A1, para uso da palavra que relata as dificuldades financeiras dos clubes do
Norte do ES em função da crise hídrica. Seguindo convida o CL Élson Coutinho, Presidente da Divisão E2,
para uso da palavra. Seguindo o Mestre de Cerimonias faz elogio ao CL Paulo Leal pela dedicação e
competência no trato a TI do Distrito. Dando continuidade convida a CaL Adélia, Assessora Distrital para o
Programa Jovens Lideres, para uso da palavra. A CaL Adélia fala com emoção da opção que fez que é
trabalhar com EDUCAÇÃO, pois é através dela que as mudanças necessárias acontecem. O DG Zoé informa
que hoje temos 1.448 associados no Distrito e que a meta é chegar em 1500, faltando, portanto, 52
associados. Esclarece também que o Presidente Internacional está dando a oportunidade de indicação de
um novo associado por padrinho entre 01/04/2018 e 15/06/2018 e que esse concorrerá ao prêmio de
US750,00. Dando continuidade o Mestre de cerimonias convida o CL Hélio Sussai, 2º Vice-Governador do
Distrito, para uso da palavra. Na sequência convida o CL Edson Francis, 1º Vice-Governador do Distrito,
para uso da palavra. Em seguida o Mestre de cerimonias convida a comissão de Moções para apresentar o
seu parecer conforme segue na integra: “Ata da reunião da comissão de moções do quarto conselho
distrital do Distrito LC-11, realizada no salão Alfredo Chaves no SESC Praia Formosa. Aos seis dias do mês de
abril do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se as quatorze horas e vinte minutos os membros da Comissão de
Moções do Distrito LC-11 da IV RGD, nas dependências do SESC em Praia Formosa, Aracruz/ES, sob a
Presidência do PDG CL Luiz Carlos Pessanha da Encarnação e composta dos seguintes membros: Relator
PDG CL José Adalberto Rebello de Oliveira, do Lions Clube de Aracruz-ES; Membro CL Alcides Zerbone
Soares, do Lions Clube Cachoeiro do Itapemirim Frade e Freira e Secretária a CaL Aparecida Ângela da
Matta Gaspar, associada do Lions Clube de Porciúncula - RJ. A Comissão recebeu duas moções: MOÇÃO Nº
01 oriunda do LC Rio das Ostras Centenário indicando a candidatura do CL Cledilson Carvalho Azeredo ao
Cargo de Segundo Vice-Governador AL 2018/2019. A Comissão verificou a Moção tendo como anexo:
Convocação-Diretoria e Assembleia Geral, com suas respectivas listas de presença e currículo de candidato
exigido para o cargo pelo estatuto do Distrito em vigor e sendo a mesma recomendada pela Comissão à sua
aprovação e encaminhamento a XIX Convenção Distrital. A MOÇÃO Nº 02 foi apresentada pelo Lions Clube
de Guarapari, de autoria do PCC Darly A. de Vasconcellos propondo a contribuição de R$5,00 (cinco reais)
por Associado/Semestre a partir do AL 2018/2019 destinados a LCIF para aquisição de Títulos de
Companheiro Melvin Jones a serem sorteado entre os próprios associados do Distrito. Tendo em vista a
relevância da proposição e considerando que o LCIF até a presente data devolveu ao Distrito mais de
55.000 (cinquenta e cinco mil dólares) do que a ela foi doado dando o seu parecer favorável
recomendando que se leve à apreciação e discussão da plenária do Quarto Conselho Distrital, sendo
aprovado, ser encaminhada a Comissão da XIX Convenção Distrital do Distrito LC-11. Não havendo nadas
mais a ser tratado foi franqueada a palavra e como dela ninguém quis fazer uso, foi encerrado o trabalho e
para constar Eu, a CaL Aparecida Ângela da Matta Gaspar, Secretária da Comissão de Moções, lavrei a
presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão. Presidente – PDG CL Luiz Carlos
Pessanha da Encarnação; PDG José Adalberto Rebello de Oliveira; CaL Aparecida Ângela da Matta Gaspar;
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CL Alcides Zerbone Soares”. O DG CL Zoé coloca em apreciação, votação e aprovação a Moção Nº 01.
Aprovada por unanimidade. Seguindo o DG CL Zoé coloca em apreciação, votação e aprovação a Moção Nº
02 com a observação do PDG CL José Eduardo Cogo em que sugere sortear o Clube do Distrito a ser
contemplado com a Comenda Melvin Jones e não os Associados do Distrito. Aprovado por unanimidade
com a inserção da sugestão. Dando continuidade e em atendimento ao Art. 92 do Estatuto do Distrito LC11, o DG Zoé Donati fez a indicação do COMITÊ DE FINANÇAS para o AL 2018/2019, com a concordância do
1VDG Edson Francis da Silva, ficando assim constituído: CL Hélcio de Oliveira Coutinho (LC Saquarema),
Presidente; CaL Maria Alipia Maia de Almeida (LC Araruama), 2VCC Luiz Carlos Pessanha Encarnação (LC
Friburgo Conselheiro Paulino). Suplentes: PCC Darly Anacleto de Vasconcellos (LC Guarapari) e CaL
Aparecida Ângela da Matta Gaspar (LC Porciúncula). Colocado em discussão e aprovação, a mesma foi
aprovada por unanimidade. Dando continuidade o Mestre de Cerimonias convida o PDG CL Pessanha para
uso da palavra. Solicita apoio de todos para sua candidatura ao cargo de Primeiro Vice-Presidente do
Conselho de Governadores do Múltiplo LC. Informa que já temos 10(dez) Companheiros(as) agraciados
com a comenda Melvin Jones e 2(dois) em andamento. Solicita apoio e empenho dos clubes para atingir a
meta de 15(quinze) CMJ. Na sequência o PCC CL Darly agradece a oportunidade por ter atuado como
Mestre de Cerimonias e se desculpa pelas falhas ocorridas e devolve o colar. O DG CL Zoé agradece ao PCC
CL Darly pela brilhante atuação como Mestre de Cerimonias. Na sequência informa que temos a presença
de 75(setenta e cinco) associados registrados apesar da RGD ser agregada e inserida na XIX Convenção. Ato
continuo convida a todos após o encerramento acompanha-lo no plantio de uma muda de Ipê Amarelo que
é a arvore símbolo do Distrito Múltiplo. Dando continuidade convida a todos para a abertura solene da XIX
Convenção Distrital que acontecerá no salão principal e na sequência, no encerramento, teremos o
coquetel de confraternização. Seguindo convida a CaL Geovana para fazer a Oração Pelo Brasil e na
sequencia convida o PDG CL Wilson Tótola para guarnecer os Pavilhões e a todos para saudá-los com uma
calorosa salva de palmas. Declara encerrada a plenária única e a IV RGD no SESC Praia Formosa,
Aracruz/ES. Nada mais havendo a tratar, eu EDIMAR GIACOMIN, Secretário do Distrito LC-11, lavrei a
presente Ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Governador do Distrito LC-11, DG CL
Zoé Antonio Donati.
CL EDIMAR GIACOMIN

DG CL ZOÉ ANTONIO DONATI

Secretário AL 2017/2018

Governador AL 2017/2018
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