
 

 

 

 

 

 

                          Ata da Quarta Reunião do Gabinete Distrital do Distrito LC-11 AL 2022/2023  

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, tendo por local a 
cidade de Saquarema/Rio de Janeiro e como anfitrião o Lions Clube de Saquarema, 
nas dependências do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, sito à Rua 
Domingos Aguiar Cardoso 25 – Bacaxá-Saquarema-RJ, realizou-se a Quarta Reunião 
do Gabinete do Distrito LC-11 - Ano Leonístico 2022/2023, sob a Presidência do DG 
PMJF Alexandre Felipe Vieira Mendes. Às 14.00 horas o PDG MJF Hélio José Sussai 
fez a composição da Mesa Diretora, dela fazendo parte o DG PMJF Alexandre Felipe 
Vieira Mendes; o Secretário do Distrito CL MJF Celso Novaes; o 1º VGD Edson José 
Lóss e a 2ª VGD Neide Ramalho Otoni. A seguir, o DG PMJF Alexandre Felipe Vieira 
Mendes, recebeu a direção dos trabalhos e deu início a reunião fazendo a abertura 
protocolar. Convidou o CL Renato José dos Santos para fazer a Invocação à Deus e 
o CL Edson Cardoso Lemos para prestar o Compromisso Leonístico. Em 
prosseguimento convidou o PDG Antônio Moreira para guarnecer os pavilhões. 
Convidou os presentes para que com ele e por mídia, entoassem a primeira estrofe 
e o estribilho do Hino à Bandeira. Agradeceu a todos pela presença nessa reunião, 
que procurassem participar ao máximo e em particular aos associados do LC de 
Saquarema pelo espírito leonístico, pelo esmero e pelo carinho com que 
prepararam a recepção aos presentes. Prosseguindo, nomeou o PDG CL Hélio Sussai 
para atuar como Mestre de Cerimonias do RGD. Este agradeceu a honra que lhe foi 
concedida e solicitou ao CL Secretário que fosse lida a Ata do III RGD – AL 
2022/2023. Suscitando questão de ordem os PDG Jorge Calixto e José Rodrigues 
solicitaram ao DG Alexandre Mendes, para dispensar a leitura da Ata, pois que todos 
já tinham conhecimento da mesma, eis que fora enviada a todos os membros do 
Gabinete via on-line. Colocada em discussão e votação a dispensa da leitura da ata, 
esta foi aprovada e, em nova discussão e votação, a Ata foi aprovada como redigida. 
Continuando o CL Secretário foi convidado a fazer a leitura de moções 
apresentadas. Disse ele que todas as moções apresentadas já foram lidas e 
aprovadas nas RGDs anteriores e agora deveriam ser ratificadas na XXIV Convenção. 
Sendo entregues a Comissão de Indicação para seus procedimentos. O Mestre de 
Cerimonias convidou o CL Secretário para apresentar o relatório da Secretaria 
referente ao 3º Trimestre do AL 2022/2023. Disse ele que como já vem adotando nos 
RGD anteriores, vai se abster de fazer leitura detalhada dos dados existentes, essa 
é uma missão ingrata, pois o relatório terminou em março e já estamos em maio, e 
por consequência completamente defasado, e ainda assim, está publicado 
integralmente no site do distrito. Mas, como fatos relevantes e que devam ser de 
conhecimento, hoje estamos com 1042 associados, produzimos 120 e-mails aos 
associados e publicamos 20 resoluções. Colocado em discussão e depois em 
votação, o Relatório do Terceiro Trimestre da Secretaria que se encontra no site do 
Distrito e os dados apresentados pelo CL Secretário, foram estes aprovados por 
unanimidade. O Mestre de Cerimonias convidou o CL Hélcio Coutinho para  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
apresentar o relatório da Tesouraria referente ao 3ª trimestre do AL  2022/2023. 
Foi apresentado pelo CL Tesoureiro uma planilha detalhada da posição financeira 
do Distrito em 31 de março de 2023, constando de: Saldo em 31/12/2022, R$ 
241.023,44; Receitas do 3º Trimestre AL 2022/2023, R$ 130.465,12; Despesas do 3º 
Trimestre AL 2022/2023, R$ 95.079,23; Saldo em 31/03/2023, R$ 276.400,33. 
Colocado em discussão e depois em votação, o Relatório do Terceiro Trimestre da 
Tesouraria que além de relatado, se encontra no site do Distrito, os dados 
apresentados pelo CL Tesoureiro, foram estes aprovados por unanimidade. O 
Mestre de Cerimonias convidou o PDG José Rodrigues para falar sobre o nosso 
desfile de amanhã. Disse ele que o Desfile das Delegações será amanhã às 17.00hs 
e que gostaria que todos participassem; que o desfile será em ordem alfabética com 
cada clube recebendo uma placa de identificação; que teremos premiação para a 
delegação mais animada, a mais numerosa, a mais elegante e que o clube do futuro 
Governador encerrará o desfile; que o DG Alexandre Mendes fará a abertura do 
desfile; que a concentração será em frente a Prefeitura Municipal sendo o desfile 
pela avenida principal de cidade, com encerramento próximo a Igreja de Nossa 
Senhora de Nazaré. Retomando disse o CL Mestre de Cerimonias que às 20.00hs de 
hoje teremos a Sessão Solene de abertura oficial da XXIV Convenção Distrital, aqui 
mesmo no auditório que está sendo preparado; que depois das solenidades 
teremos um coquetel, aqui também; que sábado das 08.30h às 15.00h, enquanto 
transcorre as plenárias, teremos as inscrições dos convencionais e das 13.00h às 
16.00h será feito o credenciamento dos delegados; que para essa Convenção existir 
e ser o sucesso que está sendo tivemos uma Comissão que trabalhou arduamente, 
incansavelmente, deixando por vezes seus assuntos particulares em segundo plano; 
dessa Comissão fizeram parte: CL Hélcio Coutinho, CaL Mônica Magalhães, CL João 
Batista Colombi; PDG CaL Zuraide Guedes e CaL Andressa Hermans; que daria a 
palavra a cada um deles para seus pronunciados; CaL Mônica Magalhães disse que 
vem organizando uma série de premiações no Distrito: “VEM PRO LIONS” para 
Clube que tiver maior número de associados: “NÓS SOMOS O NÓS DO MUNDO” 
para o Clube de tiver a maior quantidade de padrinhos; “JOVEM” para o Clube que 
apadrinhar um clube de Léos ou de Castores; “LAÇOS FORTES” para o Clube que 
tiver a menor taxa de evasão; que domingo teremos posse de novos associados e 
teremos como investidor o PDG Paulo Rogerio-Orador Oficial. CL João Batista 
Colombi disse que o Clube que no desafio proposto trouxer a maior quantidade de 
adoçantes será agraciado com um prêmio. PDG CaL Zuraide Guedes que não 
participou como devia e queria, pois, teve muitos compromissos particulares. CaL 
Andressa Hermans que está muito feliz por estar aqui hoje; que foi muito 
gratificante participar da organização da convenção. CL Hélcio Coutinho que queria 
dizer o porquê de estarmos fazendo nossa convenção aqui nesse colégio; que a 
intenção era fazer na CBV-Sede do Vôlei Brasileiro; que a burocracia lá é muito 
grande; que eles trabalham em cima do calendário internacional e nós não 
conseguimos ser incluídos, por estar em cima da hora; que agradecia a toda 
Comissão pelas decisões que tomamos juntos onde cada um primou por executar 
perfeitamente as suas missões. Prosseguindo o Mestre de Cerimonias convidou os  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
2ª VDG Neide Ramalho Otoni e 1º VDG Edson Lóss para que falassem sobre seus 
projetos e o que esperam dessa Convenção. Após os pronunciamentos o Mestre de 
Cerimonias encerrou suas atribuições, dizendo ao DG Alexandre Mendes que 
esperava ter cumprido bem a sua missão. Encerrando os trabalhos o Governador 
agradeceu ao Mestre de Cerimonias todo o seu trabalho e convidou a CaL Mônica 
de Mônico Magalhães do LC Santa Teresa Colibri para proferir a Oração Pelo Brasil 
e o CL João Batista Colombi Junior do LC São Gabriel da Palha para proferir a Oração 
Final. Convidou o PDG Jorge Bandeira Calixto para guarnecer os pavilhões e solicitou 
que fossem saudadas pela plenária. Nada mais havendo a tratar, às 15.40hs 
encerrou-se a presente RGD e lavrou-se a presente ATA que será assinada pelo 
Secretário CL MJF Celso Luiz Pimentel Novaes e pelo DG PMJF Alexandre Felipe 
Vieira Mendes, Governador do Distrito LC-11, para que se cumpra as suas 
finalidades legais e estatutárias. Saquarema, 05 de maio de 2023. 
                                                             

                                    CL MJF CELSO LUIZ PIMENTEL NOVAES                       DG PMJF ALEXANDRE FELIPE VIEIRA MENDES 

                                          Secretário AL 2022/2023                                     Governador AL 2022/2023 
 

                           
 
 


