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ATA DA REUNIÃO DA XIV CONVENÇÃO DISTRITAL DO DISTRITO LC-11 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, no SESC- 
Mineiro em Grussaí – São João da Barra/RJ, foi realizada a XIV Convenção 
Distrital do Distrito LC11. Às dez horas foi iniciada às inscrições, às dezessete 
horas foi realizado o hasteamento das Bandeiras e às vinte horas foi realizada 
uma apresentação de um grupo folclórico patrocinado pela Secretaria de 
Cultura da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, em seguida o CL 
Mario Terra Arêas Filho deu inicio à sessão solene de instalação da XIV 
Convenção procedendo a composição da mesa diretora, convidando o DG CL 
Francisco Roberto Carvalho Moreira, o PCC CL Manoel Messias Melo, o PCC 
CL Darly Anacleto de Vasconcelos, o 1VDG CL Deocleciano Fonseca de 
Andrade Filho, o 2VDG CL Álvaro Moreira da Costa, a PDG CaL Zuraide de 
Figueiredo Guedes, o Diretor da Convenção CL Everaldo Baptista Monteiro, o 
Deputado Estadual João Alves Peixoto e o Vice Prefeito de São João da Barra, 
Sr. Alexandre Rosa. Convidou também para tomarem assento nas cadeiras da 
primeira fila o PDG CL Gumercindo Moura, o PDG CL Luiz Carlos Nunes, o 
PDG CL Gustavo Sebastião Lessa Ráfare, o PDG CL Antonio Moreira, o PDG 
CL Luiz Carlos Pessanha da Encarnação, o PDG CL Vanderlan Peçanha, o 
PDG CL Jair Pinheiro Torres, o PDG CL João Luiz Aguillera, o 
Secretário/Tesoureiro do Distrito CL Paulo Roberto Trindade Muniz e o 
Professor Elisio de Souza Tavares, irmão do CL Elbert de Souza Tavares 
patrono desta Convenção. Foi registrado a presença da CaL Sônia Borges 
viúva do PDG Deimoré Borges e da CaL Iosana Fundão Azevedo, viúva do 
PDG Daniel Azevedo Barboza. Composta a mesa foi passado o comando dos 
trabalhos ao DG CL Francisco Roberto Carvalho Moreira, que agradeceu e 
iniciou invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre as pessoas, 
declarando instalada a XIV Convenção Distrital do Distrito LC-11. Convidou a 
DM Maria Helena Barbosa do LC Campos para fazer a invocação a Deus. 
Prosseguindo nomeou o PDG CL Luiz Carlos Pessanha da Encarnação para 
atuar como Mestre de Cerimônia, convidando para receber o colar, o PDG Luiz 
Carlos agradeceu ao Governador Francisco Roberto a honra de ser designado 
Mestre de Cerimônia desta Convenção e dando inicio convidou o CL Vilmar 
Rangel e a DM Maria de Lourdes Alves para procederem à cerimônia cívica 
das Bandeiras. Após ter cumprimentado a todos os presentes, deram inicio à 
cerimônia com a entrada da Bandeira do Lions conduzida pela DM Sônia Maria 
do LC Campos São Tomé, da Bandeira da cidade de Campos dos Goytacazes 
conduzida pela DM Gilma Barcelos do LC Campos, da Bandeira da cidade de 
São João da Barra conduzida pela CaL Gleiciane Freitas Teixeira do LC 
Campos Tamandaré, da Bandeira do Estado do Espírito Santo conduzida pela 
CaL Izabel Cândida da Cunha do LC Campos, da Bandeira do Estado do Rio 
de Janeiro conduzida pela DM Maria Inês Maciel Martins do LC Campos 
Planície, da Bandeira do Estado de São Paulo, Estado do Orador Oficial PDG 
CL Manoel Messias Melo, conduzida pela DM Rosimeri Silva Xavier do LC 
Campos Planície e da Bandeira Nacional conduzida pela CaL Adriana Crespo 
Arêas do LC Campos. Convidou a todos para cantarmos com entusiasmo e 
sentimento de patriotismo o Hino Nacional Brasileiro que será tocado pela 
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Banda Musical União dos Operários de São João da Barra. Agradeceu ao 
maestro Joel de Sá Rosa, agradeceu também as CCaLL e DDMM que 
abrilhantaram a cerimônia, devolvendo a palavra ao Mestre de Cerimônia que 
convidou o Diretor Geral da Convenção CL Everaldo Baptista Monteiro para 
sua saudação aos convencionais. Este iniciou cumprimentando o DG CL 
Francisco Roberto e toda a mesa diretora, cumprimentou também as 
autoridades civis e a todos os presentes e cumprindo as normas estatutárias 
declarou instalada a XIV Convenção do DLC-11. Falou que com o apoio de 
todos os Clubes de Campos esta Convenção, apesar dos poucos recursos 
financeiros, foi preparada com muito carinho para proporcionar aos 
convencionais o melhor possível, pediu desculpas por algumas falhas, 
agradeceu a presença de todos e desejando uma excelente estadia nestes dias 
da Convenção. Dando seguimento o Mestre de Cerimônia convidou o CL 
Marco Aurélio França de Alvarenga do LC Campos para apresentação do 
Patrono da XIV Convenção o querido e saudoso CL Elbert de Souza Tavares, 
Este cumprimentou a mesa diretora, o Sr. Elisio Tavares e a todos os 
presentes, passando a fazer um relato detalhado da sua trajetória ao longo da 
sua vida familiar e de sua vida profissional, foi um homem dedicado, 
responsável, cumprindo sempre com suas obrigações, buscando  sempre fazer 
o correto, ingressou no Leonismo em outubro de 1972 se associando ao LC 
Campos cujo padrinho foi o sempre saudoso e eterno Wilson Paes, logo 
tornou-se um profundo conhecedor de nosso movimento onde exerceu vários 
cargos até ser eleito Presidente no AL 1977/1978 sendo que daí em diante 
passou a ser nosso Tesoureiro eterno, no Distrito exerceu o cargo de 
Presidente de Divisão, Vice Governador e Tesoureiro Distrital por duas vezes, 
esteve presente em várias Convenções Distritais e Nacionais, exerceu 
atividades no Clube de Regata Saldanha da Gama onde fez parte nos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, onde por serviços prestados foi agraciado com 
o título de Sócio Benemérito, fino no trato, elegante no falar e preciso nas 
colocações, sempre participou das confraternizações e companheirismo e 
numa dessas falou sobre despedida dizendo que quando a sua vez chegar que 
seja no meio de semana para não atrapalhar o lazer e o final de semana dos 
companheiros. Enfim seus amigos dirão sempre em seu nome e em sua 
memória “eu servirei”.  Em seguida o Mestre de Cerimônia convidou o 
Professor Elisio Tavares, irmão de nosso Patrono, para usar da palavra em 
nome de seus familiares, iniciando cumprimentou o DG Francisco Roberto e a 
todos os presentes e começou a falar de seu relacionamento com seu irmão 
Elbert, pois todas as vezes que solicitava uma ajuda ou participação em 
alguma atividade ele sempre dizia que não podia e eu perguntava por que e ele 
respondia que era por causa do Lions, continuou relatando várias passagens 
em que esteve presente na vida de seu irmão Elbert e finalizando fez uma 
citação poética sendo aplaudido por todos os presentes. Em seguida o Mestre 
de Cerimônia convidou o CL Décio Alencar do LC Campos para entrega de um 
diploma ao Professor Elisio Tavares, que após cumprimentar a todos fez uma 
saudação e enalteceu as qualidades do Professor Elisio fazendo a entrega do 
diploma. Dando continuidade o Mestre de Cerimônia convidou o Vice Prefeito 
Exmo. Sr. Alexandre Rosa para usar da palavra em nome do Prefeito do 
município de São João da Barra Exmo. Sr Jose Amaro Martins de Souza, 
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iniciou desejando que todos sejam bem vindos a nossa São João da Barra e 
quero aqui saudá-los em meu nome e em nome do Prefeito Jose Amaro que 
por compromissos já assumidos anteriormente não pode esta aqui presente, 
convidamos aqueles que ainda não conhece  a nossa sede nos faça uma visita, 
além de nossas praias temos também um passeio turístico ecológico, fez um 
comparativo dizendo que o Lions e a classe política tem um mesmo objetivo 
que é o Servir, finalizando desejou que esta Convenção seja um sucesso, 
desejando uma boa estadia e um bom final de semana para todos. Em seguida 
o DG Roberto fez entrega de um Diploma ao Vice Prefeito e agradeceu pelo 
apoio e colaboração da Prefeitura de São João da Barra para a realização 
desta Convenção. Dando continuidade o Mestre de Cerimônia convidou o PCC 
CL Darly Anacleto de Vasconcelos para apresentação do Orador Oficial desta 
Convenção o PDG CL Manoel Messias Mello, que após cumprimentar a todos 
os presentes apresentou uma síntese do extenso currículo do PDG Messias 
que tem uma vasta experiência profissional, tendo exercido com competência 
vários cargos e funções na Policia Militar do Estado de São Paulo até ser 
promovido a Coronel sendo designado para Comandante de Policia da região 
de São José dos Campos, é Bacharel em Direito, fez Pós Graduação, Mestrado 
e Doutorado em Ciência Policial, publicou vários livros e artigos, recebeu várias 
medalhas em reconhecimento pela sua atuação profissional, ingressou no 
Leonismo em novembro de 1993 no LC Bauru onde exerceu várias funções 
neste Clube até ser eleito Governador no AL 1998/1999, juntamente com nosso 
PDG Luiz Carlos Pessanha da Encarnação eleito Governador do DLC-11, no 
Distrito Múltiplo LC exerceu várias Assessorias, participou de vários 
Seminários, é Instrutor do Instituto de Liderança, foi Orador Oficial de várias 
Convenções e palestrante em vários Conselhos Distritais e Convenções, 
recebeu também várias Medalhas Leonísticas, o nosso Orador é um grande 
Leão, é Companheiro Melvin Jones, este é o nosso Orador e peço uma salva 
de palmas, sendo bastante aplaudido. O Mestre de Cerimônia após mencionar 
que fez parte do mesmo colegiado do PDG Messias do DMLC no AL 
1998/1999, convidou o PDG Manoel Messias Mello para usar da palavra, este 
iniciou cumprimentando ao DG Roberto e a Cal Selma, agradecendo pelo 
convite para ser o Orador Oficial desta Convenção, saudou o Professor Elisio 
Tavares irmão do CL Elbert de Souza Tavares, Patrono desta Convenção, 
saudou o Exmo Vice Prefeito Alexandre Rosa, saudou o nobre Deputado 
Estadual João Peixoto, saudou o Presidente do Conselho, meu dileto amigo o 
PCC CL Darly e sua CaL Odalva, saudou o 1VDG CL Deocleciano e o 2VDG 
CL Álvaro os quais já tivemos contato nos ensinamentos, saudou a PDG CaL 
Zuraide que também tive a honra de ser o Orador Oficial de sua Convenção, 
saudou a todos os Ex Governadores presentes, pois são eles que detém a 
sabedoria, doaram suas vidas em prol do movimento voluntariado, Servir ao 
próximo, isto é fantástico, isto é Divino. Saudou o CL Everaldo Monteiro Diretor 
Geral desta Convenção e saudou também a todos os nossos convencionais, 
pois o nosso movimento só existe porque existem associados, vocês nos honra 
demais com suas presenças, vocês nos ensinam muito, quero agradecer a 
oportunidade de conversar com vocês, poder abraçá-los, muito obrigado por 
estarem aqui. Neste momento peço licença ao Governador para homenagear 
três mulheres com uma simples lembrança, primeiramente homenagear alguém 
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que conviveu conosco no nosso colegiado, peço a minha companheira Sandra 
que faça a entrega de uma simples lembrança para nossa querida Rosane 
esposa de nosso amigo e companheiro Luiz Carlos Pessanha da Encarnação, 
que fizeram parte do meu colegiado no AL 1998/1999, pediu a Companheira 
Sandra que entregasse também uma simples lembrança para a CaL Odalva, 
que nos recebeu muito carinhosamente e por último solicitou  a Companheira 
Sandra para entregar uma lembrança para a Companheira Selma, esposa do 
Governador Roberto agradecendo pela convivência neste Ano Leonístico, 
prosseguindo falou para o Governador que ficou pensando o que falar depois 
de tantas vezes que veio ao Distrito LC11 e passou a fazer um relato do que 
ocorre com um Clube da sua cidade que assiste aquelas mulheres 
adolescentes que teve por motivos vários a perda do pátrio poder e não 
convive mais com a família, então o Lions tem uma casa que abriga por 
determinação judicial estas crianças e adolescentes do sexo feminino, ai me 
veio algo uma expressão que aquelas crianças, aquelas meninas estavam 
sendo fruto do Eco do Silêncio na sua cidade, e esta expressão ficou 
marcando, como a sociedade é ingrata, como o ser humano é tão ingrato e 
passado alguns dias estava na fila do caixa de supermercado e havia uma 
pessoa no atendimento que tem necessidades especiais e uma senhora na fila 
me falou porque colocam pessoas assim, a gente tem pressa e elas demoram, 
não respondi e fiquei bastante estarrecido, aí eu percebi que o Eco do Silêncio 
é muito mais amplo e fui pesquisar mais sobre este tema, e para esta reflexão 
é que eu convido vocês para assistirem amanhã a minha palestra, muito 
obrigado. Em seguida o DG Roberto convidou o PCC CL Darly para entregar 
um troféu de nossa Convenção ao Orador Oficial PDG CL Messias. A palavra 
retornou ao Mestre de Cerimônia que deu por encerrada a sua participação 
nesta solenidade de abertura da XIV Convenção e devolveu o colar. O 
Governador CL Roberto agradeceu ao PDG CL Pessanha pela brilhante 
missão de Mestre de Cerimônia deste evento e convidou o CL Aloizio para 
entrega de um diploma ao Deputado Estadual João Peixoto e finalizando 
agradeceu a presença do Vice Prefeito de São João da Barra Sr. Alexandre 
Rosa, do Deputado Estadual João Peixoto e demais membros da mesa e a 
todos os Companheiros e Companheiras e farei os agradecimentos ao final 
desta Convenção. Convidou o CL Umberto Trindade Martins do LC Campos 
Planície para fazer a oração pelo Brasil e em seguida com uma salva de 
palmas demos por saudado o Pavilhão Nacional, declarando encerrada esta 
reunião de instalação da XIV Convenção Distrital e convidando a todos para o 
coquetel de confraternização no salão térreo. Às nove horas do dia vinte e sete 
de abril o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos procedeu à composição da 
mesa diretora para a primeira plenária da XIV Convenção Distrital, convidando 
o DG CL Francisco Roberto Carvalho Moreira, o PDG CL Manoel Messias 
Melo, o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos, o Secretário/Tesoureiro do 
Distrito CL Paulo Roberto Trindade Muniz, o 1VDG CL Deocleciano Fonseca de 
Andrade Filho, o 2VDG CL Álvaro Moreira da Costa e a PDG Zuraide de 
Figueiredo Guedes. Convidou também para tomarem assentos na primeira fila 
o PDG CL Gumercindo Moura, o PDG CL  Luiz Carlos Nunes, o PDG  CL 
Gustavo Sebastião Lessa Ráfare, o PDG CL Antonio Moreira, o PDG CL 
Vanderlan Peçanha, o PDG CL Jair Pinheiro Torres e o PDG CL João Luiz 
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Aguillera. Composta a mesa o comando dos trabalhos foi passado ao DG CL 
Francisco Roberto que iniciou invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a 
paz entre as pessoas, declarando instalada a primeira plenária da XIV 
Convenção Distrital do Distrito LC11, convidou a DM Suely Vasconcelos do LC 
Campos Planície para proferir a invocação a Deus. Em seguida convidou a 
todos para entoarem a primeira estrofe e o estribilho do Hino à Bandeira, em 
seguida nomeou o PDG CL Luiz Carlos Pessanha da Encarnação para atuar 
como Mestre de Cerimônia, convidando-o para receber o colar. Este 
cumprimentou a todos e agradeceu ao DG CL Roberto pela indicação de seu 
nome, prometendo desempenhar da melhor maneira possível. Convidou o 
Secretário do Distrito CL Paulo Roberto Trindade Muniz para proceder a leitura 
das nomeações das Comissões Técnicas da Convenção. Este após 
cumprimentar a todos leu uma justificativa de ausência enviada pelo PDG CL 
Josias Marques de Azevedo por motivo de saúde de sua mãe de 107 anos, em 
seguida disse que as comissões técnicas de credenciais, de eleições, de 
indicação, de moções, de estatutos e regulamentos e de prêmios, que foram 
lidas e aprovadas no terceiro Conselho Distrital realizado na cidade de 
Aracruz/ES e que estão divulgadas no site do Distrito estão somente sendo 
ratificadas para conhecimento de todos e que todos os membros foram 
devidamente comunicado de suas nomeações. O mestre de Cerimônia 
convidou novamente o Secretário CL Paulo Roberto para apresentação das 
moções e encaminhamento às devidas comissões. O Secretário apresentou a 
moção do LC Nova Venécia que faz a indicação do CL Jovelino Venturim Filho 
para o cargo de segundo Vice Governador para o AL 2013/2014, a moção do 
LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino que faz a indicação do CL Álvaro 
Moreira da Costa para concorrer ao cargo de primeiro Vice Governador para o 
AL 2013/2014 e a moção do LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira que faz 
a indicação do CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho para o cargo de 
Governador do Distrito LC-11 para o ano leonístico 2013/2014, ressaltou que 
estas moções já foram aprovadas pelo Conselho Distrital, em seguida foi 
apresentada uma moção assinada pelos PDG CL José Adalberto Rebello de 
Oliveira, PDG CL Luiz Carlos Nunes, PDG CL Luiz Carlos Pessanha da 
Encarnação, PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos e PDG CaL Zuraide de 
Figueiredo Guedes,  propondo que o valor do repasse que o Distrito LC11 faz 
para a realização da Convenção Distrital seja reajustada para R$ 25,00 a partir 
do AL 2013/2014.  Após as leituras as mesmas foram devidamente 
encaminhadas. Retornando a palavra ao Mestre de Cerimônia que convidou o 
CL Aloizio Gomes de Souza para fazer a apresentação da palestrante. Este 
cumprimentou a todos e passou a fazer a apresentação da Sra. Gleide 
Terezinha de Azevedo Gomes representante da LLX empresa responsável pela 
construção do super porto do Açu no município de São João da Barra. A Sra. 
Gleide iniciou cumprimentando a todos os presentes, disse da satisfação em 
poder transmitir para um público seleto o projeto da construção deste super 
porto, passando a fazer um relato detalhado e minucioso de como esta sendo 
feito todo o projeto que além da construção do porto envolve também a 
construção de uma usina termoelétrica, a construção de uma Indústria Naval 
além de outras Indústrias que são necessárias para um complexo portuário 
deste porte, pois o porto estará preparado e apto para receber os maiores 
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navios de cargas existentes no mundo, falou também da preocupação que a 
Empresa tem com o meio ambiente, em seguida projetou um filme sobre a 
construção do Super Porto do Açu que nos dá um panorama de todo o 
complexo que foi projetado e o que está sendo construído. Finalizando 
agradeceu em nome da LLX pela acolhida e por estar com vocês do Lions 
nesta manhã, disse que foi muito prazeroso estar aqui e informou que quem 
tiver interesse pode agendar uma visita as obras do porto de segunda a sexta 
feira, deixando o contato para a marcação da visita, pois teremos imenso 
prazer em recebê-los. O DG Roberto deu os parabéns e agradeceu a Sra. 
Gleide Terezinha pela brilhante palestra e fez a entrega de um Certificado de 
Participação na XIV Convenção Distrital. A palavra retornou ao Mestre de 
Cerimônia que convidou o representante da Cooperativa Selita que é uma 
parceira tradicional em todos os eventos de nosso Distrito. Este cumprimentou 
a todos, justificou a ausência do Presidente da Cooperativa CL José Onofre, 
falou sobre a qualidade dos produtos Selita, que está presente em várias 
praças, pediu a todos que comprem o seu produto e finalizando desejou a 
todos uma boa Convenção. Em seguida o Mestre de Cerimônia convidou o 
PDG CL Gumercindo Moura para que faça às homenagens póstumas. Este 
cumprimentou ao CL Governador, os membros da mesa diretiva e a toda 
família leonistica, dizendo que gostaria da atenção de todos para este momento 
que realmente marca em nossos corações um sentimento, existe momentos 
em nossa vida que somos tomados por uma enorme sensação de vazio e 
quando acontece concentramos nossa atenção naquilo que afeta a todos 
indistintamente, as perdas humanas, passando a homenagear os 
Companheiros e Companheiras que nos deixaram neste ano leonístico, CL 
Wilson Correa da Silva e CL Walter de Souza do LC Bom Jesus, Athayr Cagnin 
e Eck Moreira da Fraga do LC Cachoeiro de Itapemirim, CL Alcides Gomes de 
Almeida do LC Campos, CL Denílson Sales de Souza do LC Campos Planície, 
CaL Mirna Lucid Cordeiro Nunes do LC Cordeiro, CL Jose Custocicler Moreira 
Leite do LC Guarapari, PDG CL Gerbert Nogueira Bastos do LC Itaperuna, CaL 
Maria Magdalena Gomes de Castro do LC Macaé, PDG CL Valentin Alvarez 
Melón do LC Macaé Imbetiba, CL Nelson Duarte Pereira do LC São Gonçalo, 
CaL Terezinha Guezert Ayres do LC São Mateus Cricaré, CL Matteo Trippodo 
Giovanni do LC Saquarema, CL Elmo Luiz Campos Dall’Orto e CL Jadir da 
Silva Primo do LC Vitória e ao final após fazer uma homenagem especial ao 
PDG Valentim Melón disse que com saudades destes grandes Leões e 
grandes amigos eleva o pensamento ao meu divino Mestre pedindo que 
ampare a cada um de nós nesta nossa caminhada, agradecendo a todos. O 
Mestre de Cerimônia cumprimentou o PDG Gumercindo Moura pela bela 
homenagem prestada e convidou o Orador Oficial desta Convenção PDG 
Manoel Messias Melo para apresentação de sua palestra. Este cumprimentou e 
saudou a todos os presentes e solicitou que todos ficassem em silêncio por um 
minuto para se concentrar e ouvir sobre o tema o “Eco do Silêncio”, lembrou a 
todos de como surgiu a idéia deste tema que escolheu para fazer esta palestra 
que já foi relatado ontem na minha palavra na solenidade de instalação desta 
Convenção e gostaria de dizer que eu e a CaL Sandra dentro de nossa lema de 
Governadoria achamos que ainda está muito atual porque vemos enormes 
desafios, nós precisamos de muita cumplicidade e harmonia para atuar e 
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reduzir o Eco do silêncio e nessa linha eu disse para vocês que gostaria de 
tratar sobre isto e comecei a analisar vários aspectos envolvendo as pessoas, 
envolvendo as organizações mais principalmente as pessoas e a primeira coisa 
que percebi foi que somos muito individualista, o ser humano e por demais 
individual, só pensa em si mesmo e analisando o aspecto social pensei naquela 
mulher do supermercado e vi que somos além de individualistas pensamos 
muito nas coisas supérfluas, nas coisas irrelevantes diante de situações tão 
sérias, hoje na sociedade, nos condomínios as pessoas não se conhecem, só 
comparecem as vezes em reunião do condomínio, nas grandes cidades você 
não conhece nada da vida das pessoas, hoje nós olhamos para as roupas que 
vestimos e o aspectos mais importantes é que os outros olhem, nós tivemos 
hoje uma brilhante  palestra sobre um investimento  grandioso e fico pensando 
que exportamos matéria prima e compramos manufaturados são coisas que 
temos que pensar como o poder interfere na vida das pessoas, será que temos 
dimensão disso o poder onde as conquistas são geradas pelo quanto mais 
tenho e não mais por quanto mais sou gente e por isto chamo vocês para uma 
reflexão e o fruto cada vez mais forte deste conjunto de individualismo, da gana 
pelo poder e do aspecto do ter ser muito mais importante do que o servir está 
refletindo no eco do silêncio, o silêncio do ser humano e das pessoas, da 
aceitação, quando verificamos que a  sociedade cada vez mais se cala e se 
esconde, quando falamos do poder político sobre a égide de gerar políticas 
publicas capazes de transformar uma sociedade cada vez mais pobre isto não 
é só no Brasil é também no mundo e o que vemos é o poder político cada vez 
mais pensando em se perpetuar no poder ao invés de ser um transformador da 
realidade social, é uma reflexão que trago para vocês, nós precisamos pensar 
sobre essa nossa vida e do Lions não é muito diferente precisamos fazer uma 
reflexão, falamos tanto em Lions sobre algumas coisas  e fazemos de menos 
das coisas que falamos que temos que fazer, são reflexões importantes que 
precisamos ter, a preocupação que temos é que a sociedade como um todo, o 
conjunto de pessoas como um todo em determinada cidade, em determinado 
estado e em determinado país depende do que o homem é dentro de si, porque 
quem forma a sociedade somos nós e cada vez mais nós percebemos que o 
homem esta aderindo a esse Eco do silêncio, o quanto este eco vai fazer com 
que a gente destrua as possibilidades, oportunidades  e sonhos das outras 
pessoas e quantas pessoas não agem assim, fico a perguntar o que fazer se a 
sociedade  é o reflexo das pessoas e do próprio individuo, no Lions temos um 
tripé importante uma expectativa dos necessitados porque o Lions trabalha 
verdadeiramente com os necessitados, nós temos a nossa ação voluntária e 
preocupa quando só fazemos a caridade pois vamos ferir a dignidade daqueles 
que tem uma expectativa diferente porque fazemos as pessoas crescerem sem 
o censo crítico, geramos acomodação, nós precisamos reverter esta lógica, 
esta é  a reflexão que eu trago sobre o Eco do Silêncio, agora vou deixar que a 
música fale um pouco para vocês  e encerrando com uma mensagem através 
de uma música que diz “o que é preciso fazer para ser feliz”, sendo aplaudido 
de pé por todos os presentes com uma calorosa salva de palmas. Em seguida 
o Governador Roberto fez entrega ao PDG CL Messias de um Diploma pela 
participação como Orador Oficial desta XIV Convenção Distrital do LC-11 e ao 
mesmo tempo agradecendo ao casal PDG Messias e a CaL Sandra por ter 
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aceitado o convite e se deslocar de tão longe para estar presente nesta 
Convenção. A palavra retornou ao Mestre de Cerimônia que passou a fazer um 
sorteio de vários brindes que foram doados pelos Clubes de nosso Distrito e ao 
final deu por encerrada sua participação nesta primeira plenária, devolvendo o 
colar. O DG CL Roberto agradeceu ao PDG CL Luiz Carlos Pessanha da 
Encarnação pela sua atuação como Mestre de Cerimônia desta plenária, 
convidou o CL Ricardo de Paula Vasconcelos para fazer a oração pelo Brasil. 
Comunicou que às 14 horas vai ter inicio as inscrições de Delegados e 
convidou a todos para que com uma salva de palmas déssemos por saudado o 
Pavilhão Nacional, declarando encerrada esta plenária e convocando a todos 
para retornamos às 14 horas para inicio da Segunda Plenária. As quatorze 
horas o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos procedeu a composição da 
mesa diretora para a realização da segunda plenária convidando o DG CL 
Francisco Roberto Carvalho Moreira, o PDG CL Manoel Messias Melo, o 
Secretário/Tesoureiro do Distrito CL Paulo Roberto Trindade Muniz, o PCC CL 
Darly Anacleto de Vasconcelos, o IPDG CL José Eduardo Côgo, o 1VDG CL 
Deocleciano Fonseca de Andrade Filho e o 2VDG CL Álvaro Moreira da Costa. 
Convidou para tomarem assentos na primeira fila o PDG CL José Adalberto 
Rebello de Oliveira, o PDG CL Luiz Carlos Nunes, o PDG CL Gustavo 
Sebastião Lessa Ráfare, o PDG CL Antonio Moreira, o PDG CL Vanderlan 
Peçanha e o PDG CL João Luiz Aguillera. Composta a mesa foi passada ao 
DG Francisco Roberto a direção dos trabalhos que iniciou invocando a Deus 
pela grandeza da Pátria e a paz entre as pessoas, declarou instalada a 
segunda plenária da XIV Convenção Distrital. Convidou a Domadora Sonia 
Regina Ribeiro da Silva do LC Campos Tamandaré para proferir a invocação a 
Deus. Em seguida convidou a todos para entoarem a primeira estrofe e o 
estribilho do Hino a Bandeira.  Nomeou o PDG CL Luiz Carlos Pessanha da 
Encarnação para atuar como Mestre de Cerimônia, lhe entregando o colar. O 
PDG CL Pessanha agradeceu pela distinção em ser o Mestre de Cerimônia 
desta plenária e convidou o CL Claudio Guimarães do LC Cachoeiro de 
Itapemirim Rubem Braga para falar sobre a ação “Civismo nas Escolas”. Este 
cumprimentou o DG CL Francisco Roberto, toda a mesa diretora e a todos os 
Companheiros, Companheiras e Domadoras, disse que esta palestra que vou 
transmitir para vocês é muito importante para os nossos jovens e nosso país, o 
LC Cachoeiro de Itapemirim Rubem Braga está iniciando uma campanha que 
tem por objetivo torna-se de âmbito nacional o ensino intitulado “Civismo nas 
Escolas”, vamos contar com a adesão do Distrito e do Distrito Múltiplo e através 
deles esta campanha terá grande divulgação e a adesão de todos os Clubes, 
esta campanha tem por objetivo resgatar o civismo nas escolas, com 
hasteamento do Pavilhão Nacional e o canto do nosso hino Nacional. Fez um 
relato detalhado do que representa as cores e a forma de nossa Bandeira 
Nacional e que seu dia é comemorado em todo o território nacional e nos 
consulados em todo o mundo no dia 19 de novembro de cada ano, ela deve ser 
amada, venerada e cultuada porque ela representa o nosso maior símbolo e 
que teve o seu Hino escrito pelo grande poeta Olavo Bilac que diz: “Salve lindo 
pendão da esperança, Salve símbolo augusto da paz, Tua nobre presença à 
lembrança, A grandeza da Pátria nos traz, Recebe o afeto que se encerra, Em 
nosso peito juvenil, Querido símbolo da terra, Da amada terra do Brasil”, 
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encerrando falou aos presidentes dos clubes, alertando para que quando da 
realização de todos os eventos leonísticos a nossa Bandeira Nacional seja 
colocada em lugar de destaque e finalizou com todos os presentes cantando o 
Hino Nacional e sendo bastante aplaudido. A palavra retornou ao Mestre de 
Cerimônia que convidou o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos, Assessor 
da Fundação de Lions Clube Internacional, que após cumprimentar a todos 
disse que nós assistimos na parte da manhã uma brilhante palestra proferida 
pelo PDG CL Manoel Messias Melo e vocês observaram a importância de 
nossa Fundação e nós como Assessor do Distrito estamos trabalhando para 
cumprir a meta do Governador Roberto que é de um novo Companheiro Melvin 
Jones por clube, sabemos das dificuldades principalmente de clubes com 
poucos associados entretanto temos grandes clubes que tem potencial para 
fazer mais de um Companheiro Melvin Jones, na Governadoria do CL Daniel 
foram feitos quarenta e cinco CMJ, na Governadoria da CaL Zuraide que tinha 
como Assessor o saudoso PDG CL Fortunato foram feitos vinte e cinco CMJ e 
no ano passado na Governadoria do CL José Eduardo conseguimos fazer trinta 
e cinco CMJ, só que este ano não conseguimos deslanchar pois estamos com 
apenas 15 novos CMJ, disse que qualquer campanha em prol da visão, por 
exemplo um baile, bingo ou uma feijoada que poderão ser revertido em novos 
CMJ, pois são recursos destinados para atender as pessoas carentes, fez um 
apelo aos grandes clubes e citou o exemplo do LC Itaperuna que fez um 
consórcio que contempla todo mês um CMJ, pois ainda há tempo e gostaria 
que o Governador Roberto fechasse o seu Ano Leonístico com pelo menos 
trinta e cinco novos Companheiros Melvin Jones, o LC Nova Friburgo, o LC 
Macaé, o LC Porciúncula e o LC Itaperuna informaram que farão novos CMJ 
até o final deste Ano Leonístico. É isto que nós precisamos do trabalho unido 
para vitória do nosso Distrito LC11 finalizou o PCC CL Darly agradecendo a 
atenção de todos. Dando continuidade o Mestre de Cerimônia com a 
colaboração do CL Paulo Leal realizou o sorteio de vários brindes e em seguida 
informou que a Comissão de Credenciamento presidida pelo PDG Gumercindo 
Moura já esta funcionando e que as inscrições dos delegados vai se encerrar 
às 17 horas. Dando continuidade, o MC convidou o PDG CL Antonio Moreira do 
LC Nova Venécia para fazer a apresentação do CL Jovelino Venturim Filho, 
candidato a segundo Vice Governador do Distrito LC11 para o AL 2013/2014. 
Este após cumprimentar os componentes da mesa e a todos os presentes, 
iniciou a apresentação dizendo que é uma honra muito grande para nós poder 
apresentar o CL Jovelino Venturim Filho, candidato a segundo Vice 
Governador, por se tratar de um companheiro eficiente e trabalhador, nasceu 
em treze de agosto de 1947 na cidade de Resplendor/MG, casado com a CaL 
Sandra Maria Rocha Venturim , tem 3 filhos DM Geórgia casada com o CL 
Leonardo, ambos Advogado, Gabriel formado em Economia e CL Gregório 
médico e oficial da FAB e um neto Mateus, o CL Jovelino é médico formado em 
1973 pela Universidade Federal do ES, tem várias atividades profissionais, 
entre elas como Diretor Clínico do Hospital São Marcos da Sociedade 
Beneficente São Camilo, já exerceu o cargo de Vice Prefeito de Nova Venécia, 
recebeu o título de Cidadão Veneciano e tem também como atividade ser 
Agropecuarista, Ingressou no movimento leonístico há 33 anos onde atuou em 
várias Comissões no Clube, foi Presidente no AL 2010/2011, no Distrito LC11 
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foi Presidente de Divisão, Presidente de Região e participou de várias 
Assessorias na área de saúde, teve participação em vários Comitês, 
Seminários, Conselhos Distritais, Convenções e Conselho de Governadores, é 
diplomado pela Equipe de Treinamento de Liderança (GMT e GLT) e é 
Companheiro Melvin Jones, finalizando disse que este é o candidato a 2VDG, o 
nosso querido CL Jovelino Venturim Filho. A seguir o candidato CL Jovelino 
Venturim Filho cumprimentou o Governador CL Roberto e todos os presentes, 
fez um relato de suas atividades profissionais e também sobre a sua trajetória 
como Companheiro Leão e como Associado do Lions Clube Nova Venécia  e 
que agora estou as ordens como Companheiro para exercer o cargo de 2º Vice 
Governador e peço também que confirmem o CL Álvaro para o cargo de 
primeiro Vice Governador e o CL Deocleciano para o cargo de Governador  no 
AL 2013/2014 para que possamos levar adiante o nosso Distrito LC11. Neste 
momento o DG CL Francisco Roberto convidou o CL Jovelino para fazer parte 
da mesa principal. Dando seguimento o Mestre de Cerimônia convidou o PCC 
CL Darly Anacleto de Vasconcelos para fazer a apresentação do candidato a 
Primeiro Vice Governador CL Álvaro Moreira da Costa, este após cumprimentar 
a todos disse que é uma honra ser convidado para fazer um síntese do 
currículo do candidato a primeiro Vice Governador CL Álvaro Moreira da Costa, 
que nasceu em 13 de março de 1949, casado com a CaL Marilza Moreira da 
Silva, tem 3 filhos e um neto, ingressou no Leonismo em 31 de maio de 1995 
no LC Nova Friburgo onde exerceu a Presidência no AL 2000/2001, foi 
Secretário/Tesoureiro do Distrito no AL 1998/1999 na Governadoria do PDG CL 
Luiz Carlos Pessanha da Encarnação, foi Presidente de Divisão, Presidente de 
Região, Assessor Distrital, atualmente é Associado do LC Nova Friburgo 
Conselheiro Paulino onde exerceu a Presidência no AL 2011/2012, fez o Curso 
de Liderança em Lima-Peru e outro em São José dos Campos/SP, participou 
de vários Conselhos Distritais, Convenções Distritais e do Distrito Múltiplo LC, 
finalizando disse que o trabalho que o CL Álvaro tem apresentado ao longo dos 
anos no seu Clube e também no Distrito LC11 demonstra que está apto para 
exercer o cargo de 1VDG no AL 2013/2014 e de Governador no AL seguinte,  
esta é uma síntese do candidato a 1VDG. Em seguida o Mestre de Cerimônia 
passou a palavra ao CL Álvaro que iniciou cumprimentando o DG CL Francisco 
Roberto, demais componentes da mesa principal e a todos os presentes, 
agradeceu ao Companheiro Darly pela gentileza de sua apresentação, disse 
que o seu Clube está com mais de oitenta por cento dos Associados presentes 
nesta Convenção, nós entendemos que ser Vice-Governador é uma função 
prazerosa pelos amigos que constrói e pelo sentido que dá aos Associados dos 
Clubes para o servir desinteressadamente, portanto o CL Álvaro e a CaL 
Marilza com certeza absoluta no domingo através dos Delegados estaremos  
galgando  a  primeira Vice Governadoria, esperando que todos os 
Companheiros e Companheiras de todos os Clubes sejam também co-
responsáveis na ajuda da administração do nosso CL Deocleciano na 
Governadoria do Ano Leonístico 2013/2014 e que tudo que foi feito e que será 
feito será em nome de todos os Clubes, espero que todos tenham uma boa 
Convenção, agradecendo a todos. Em seguida o Mestre de Cerimônia passou 
a palavra ao CL Adevalter Pereira do LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e 
Freira para fazer a apresentação do candidato a Governador AL 2013/2014 CL 
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Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, este após cumprimentar a todos os 
presentes iniciou dizendo que o CL Deocleciano nasceu o dia 03/03/1957 na 
cidade de Cachoeiro de Itapemirim, é casado com a CaL Soraya Brunhara 
Canuto de Andrade, formado em Educação Física e Pós Graduado em 
Fisiologia do Exercício, atua desde 2005 como chefe de administração da 2ª  
Ciretran -Agência do Detran de Cachoeiro de Itapemirim, foi empossado no LC 
Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira no dia 28 de agosto de 2007 exercendo 
os cargos de Diretor de Associados, Presidente do Clube, Presidente de 
Divisão, segundo Vice Governador e primeiro Vice Governador, participou de 
vários Comitês Assessor, Seminários e Convenções Distritais, participou do 
treinamento do Instituto de preparação de Instrutores de Lions International 
Fundation em Quito/Equador de 14 a 18 de abril de 2011, é Assessor de 
Preparação de Líderes e Coordenador da Equipe Global de Aumento de 
Sócios. Dando sequência o Mestre de Cerimônia passou a palavra ao 1VDG 
CL Deocleciano candidato a Governador do Distrito LC11 para o AL 2013/2014, 
este após cumprimentar ao Governador CL Francisco Roberto, os 
componentes de mesa diretora e a todos os Convencionais disse que esta 
chegando a hora, preciso do voto de vocês Delegados para que possamos 
continuar aquilo que nós começamos como segundo Vice Governador, 
buscando sempre o crescimento, procuramos participar de vários Institutos, de 
vários Comitês Assessores e de várias reuniões fora do Espírito Santo para 
trazer aquilo que Lions Internacional quer pois trabalhamos como 1VDG do 
Governador Roberto e agora segue o CL Álvaro que irá trabalhar junto com a 
nossa Governadoria no AL 2013/2014 pois para isso o Lions pode e deve 
transformar Sonhos  em Possibilidades e em reais possibilidades, justificou a 
ausência de sua Companheira Soraya que está participando do Instituto de 
Liderança na cidade de Caracas, finalizando reiterou que conta  mais um vez 
com o apoio de todos os Convencionais e tenho certeza que  eleito Governador 
a Governadoria será de todo o Distrito LC11 pois o Governador não governa 
sozinho e vou precisar do apoio de todos, principalmente dos Presidentes de 
Clubes porque sem eles não existia leonismo, encerrou pedindo os votos de 
todos. Dando continuidade o Mestre de Cerimônia convidou o IPDG CL Jose 
Eduardo Côgo, Presidente da Comissão de Moções para apresentação do seu 
Relatório, este após cumprimentar a todos passou a relatar a decisão da 
Comissão que além do Presidente, foi composta pelo CL David Alberto Loss do 
LC Cachoeiro de Itapemirim, pelo CL Jorge Calixto do LC Araruama e pela CaL 
Ângela Maria Grippe do LC Porciúncula, foram apreciadas quatro moções. A 
Moção nº 01 apresentada pelo LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira que 
faz a indicação do 1VDG CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho para o 
cargo de Governador do Distrito LC11 para o Ano Leonístico 2013/2014, a 
Comissão após analise deu seu parecer favorável por encontrar preenchidos 
todos os requisitos legais, recomendando sua aprovação, em seguida o DG 
Roberto colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade. Moção nº 02 
apresentada pelo LC Nova Friburgo que faz a indicação do CL Álvaro Moreira 
da Costa para concorrer ao cargo de primeiro Vice Governador para o AL 
2013/2014, a Comissão após análise recomenda a sua aprovação por 
considerar que o candidato preenche todos os requisitos previstos no estatuto 
de Lions Internacional e do Distrito LC11, em seguida o DG Roberto colocou a 
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indicação em votação, sendo aprovada por unanimidade. Moção nº 03 
apresentada pelo LC Nova Venécia que faz a indicação do CL Jovelino 
Venturim Filho para concorrer ao cargo de segundo Vice Governador do Distrito 
LC11 para o Ano Leonístico 2013/2014, a Comissão após verificar toda 
documentação apresentada decide recomendar a sua aprovação, estando o CL 
Jovelino apto para concorrer ao citado cargo, o Governador Roberto colocou 
em seguida em votação a indicação, sendo aprovada por unanimidade. Moção 
nº 04 que foi apresentada por vários PDG, que propõe um aumento do valor 
que é repassado da taxa distrital para a realização da Convenção, que passará 
a ser de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a partir do Ano Leonístico 2013/2014, o 
DG CL Roberto colocou em discussão e após manifestações de vários 
Companheiros esta Moção ficou para ser colocada em votação na Terceira 
Plenária, em seguida o Presidente da Comissão IPDG CL Jose Eduardo Côgo 
deu por encerrado os seus trabalhos, agradecendo a todos os membros da 
Comissão. A palavra retornou ao Mestre de Cerimônia que deu por encerrado a 
sua participação nesta segunda plenária e devolveu o colar. O DG CL 
Francisco Roberto agradeceu ao PDG CL Luiz Carlos Pessanha da 
Encarnação por ter funcionado como Mestre de Cerimônia desta 2ª Plenária e 
dando seguimento convidou o PDG CL Gustavo Sebastião Lessa Ráfare para 
fazer a oração pelo Brasil. A seguir convidou a todos para que com uma salva 
de palmas déssemos por saudado o Pavilhão Nacional. Finalizando agradeceu 
a presença de todos e declarou encerrada a 2ª Plenária, informou que a 
Terceira Plenária terá inicio às 8:30 do dia 28 de abril e convidou a todos para a 
noite de Companheirismo que terá inicio às 21 horas. Às oito horas e quarenta 
e cinco minutos do dia vinte e oito de abril o PDG CL Luiz Carlos Pessanha da 
Encarnação procedeu a composição da mesa diretora para a terceira plenária 
da XIV Convenção Distrital, convidando o DG CL Francisco Roberto Carvalho 
Moreira, o PDG CL Manoel Messias Mello, o PCC CL Darly Anacleto de 
Vasconcelos, o Secretário/Tesoureiro do Distrito CL Paulo Roberto Trindade 
Muniz, o IPDG CL Jose Eduardo Côgo, o 1VDG CL Deocleciano Fonseca de 
Andrade Filho, o 2VDG CL Álvaro Moreira da Costa, o PDG Gustavo Sebastião 
Lessa Ráfare e o PDG João Luiz Aguillera. Convidou para tomarem assento na 
primeira fila a PDG Zuraide de Figueiredo Guedes, o PDG Luiz Carlos Nunes, o 
PDG Gumercindo Moura, o PDG Antonio Moreira, o PDG Vanderlan Peçanha, 
o PDG Jair Pinheiro Torres. Composta a mesa a direção dos trabalhos foi 
passada ao DG CL Francisco Roberto que deu inicio invocando a Deus pela 
grandeza da Pátria e a paz entre as pessoas, declarando instalada a terceira 
plenária da XIV Convenção do Distrito LC11, convidou a CaL Selma dos 
Santos Moreira do LC Campos Planície para proferir a invocação a Deus. Em 
seguida convidou a todos para entoarem a primeira estrofe e o estribilho do 
Hino à Bandeira, prosseguindo nomeou o PDG Luiz Carlos Pessanha da 
Encarnação para atuar como Mestre de Cerimônia desta plenária, convidando-
o para receber o colar. O Mestre de Cerimônia agradeceu ao Governador pela 
indicação de seu nome para atuar como Mestre de Cerimônia, prometendo 
corresponder da melhor maneira possível e de imediato convidou a Comissão 
de Indicação para apresentação do seu relatório, o Presidente da Comissão 
IPDG CL Jose Eduardo Côgo e demais membros da Comissão deu iniciou 
cumprimentando a todos os presentes e disse que a Comissão de Indicações é 
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resultado do trabalho da Comissão de Moções e baseado no parecer da 
Comissão de Moções esta Comissão faz a indicação do CL Jovelino Venturim 
Filho do LC Nova Venécia para concorrer ao cargo de segundo Vice 
Governador do Distrito LC11 para o AL 2013/2014, indica o CL Álvaro Monteiro 
da Costa do LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino para concorrer ao cargo de 
primeiro Vice Governador do Distrito LC11 para o AL 2013/2014 e indica o CL 
Deocleciano Fonseca de Andrade Filho do LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e 
Freira para concorrer ao cargo de Governador do Distrito LC11 para o AL 
2013/2014. Em seguida o Governador Roberto colocou em votação o parecer 
da Comissão de Indicação, sendo aprovado por unanimidade. Dando 
continuidade o Mestre de Cerimônia convidou a Comissão de Credenciais para 
apresentação do seu relatório, o Presidente da Comissão PDG Gumercindo 
Moura e demais membros apresentaram o seguinte relatório: foram 
credenciados 111 (cento e onze) Companheiros, sendo 12 delegados natos, 86 
delegados e 13 delegados suplentes. Em seguida o Governador Roberto 
colocou em votação o relatório da Comissão de Credenciais, sendo aprovado 
por unanimidade. A palavra retornou ao Mestre de Cerimônia que convidou o 
Presidente da Comissão de Moções IPDG CL Jose Eduardo Côgo para dar 
seguimento a discussão e votação da Moção nº 04 e após manifestações de 
vários Companheiros o DG Francisco Roberto colocou em votação, sendo 
aprovada com quatro votos contrários. Em seguida o DG Roberto falou sobre o 
CL Denilson Sales de Souza que foi indicado para ser o Diretor Geral desta 
Convenção mais que infelizmente veio a falecer no dia 4 de novembro de 2012 
e pediu que em sua memória fosse feito um minuto de silêncio. Dando 
prosseguimento o Mestre de Cerimônia convidou o PDG CL Manoel Messias 
Mello e a CaL Sandra , casal orador oficial desta XIV Convenção Distrital para 
o seu pronunciamento de despedida, a CaL Sandra cumprimentou a todos e 
disse que gostaria de agradecer pelo convite e lembrar o que o CL Messias 
falou a respeito do que traz felicidade para nossas vidas porque em conversa 
com o  Padre Beto lá de Bauru ele exemplificou bem qual é a diferença entre o 
prazer, alegria e felicidade. O prazer é quando se vai a uma festa onde tem 
comes e bebes e se encontra com pessoas amigas isto nos dá prazer e é uma 
coisa momentânea, a alegria é quando temos os filhos que moram distantes e 
quando eles chegam é uma alegria enorme e a felicidade é quando você 
proporciona a uma pessoa que não conhece a possibilidade de ele se sentir 
melhor na vida, só que quem ganha com isto somos nós, então gostaria que 
vocês pensassem nisso pois as coisas na vida passam muito rápido,  o Lions 
abre uma porta e a possibilidade de nós servimos, ajudar alguém que nem 
conhece, isto sim dá sentido a nossa vida, faz com que a gente de fato consiga 
alcançar a felicidade tão almejada e que nos livra de doenças e depressão, 
coisas que você sentindo importante para alguém com certeza você terá muito 
mais sucesso e mais felicidade, finalizando agradeceu a atenção de todos. Em 
seguida o PDG CL Messias iniciou agradecendo neste último momento ao 
Governador Roberto e a CaL Selma pelo carinho por nos receber e pela 
dedicação ao Distrito LC11 neste Ano Leonístico, agradecer aos Ex-
Governadores, ao PDG Aguillera que é um exemplo de pessoa aqui presente  e 
isto é que dá sentido para a gente  e agradecer também a todos os 
Convencionais pela acolhida e dizer que a minha maior recompensa será revê-
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los em Poços de Caldas pois eu e a CaL Sandra estaremos lá e faremos o 
encerramento da Convenção do DMLC e lá teremos momentos importantes e 
vamos prestigiar a primeira mulher Presidente do DMLC a CaL Janete e temos 
que estar presente para dar aquela força e votar no novo Companheiro 
candidato a Presidente do Distrito Múltiplo que é o CL Bitar do Distrito LC-6 e 
tenho certeza que o colegiado terá também um grande Ano Leonístico para que 
o movimento cresça, gostaria de dizer ao CL Governador como última 
mensagem para que vocês levem aos clubes complementando o que nós 
falamos ontem que se reportem ao nosso Código de Ética, pois ele é fantástico, 
simples, profundo e merece sempre uma reflexão e eu penso que nós devemos 
exercitar muito, mas muito mesmo de sermos comedido na crítica e generosos 
nos elogios, hoje vige nas empresas no mundo empresarial, nas associações e 
na sociedade como um todo o principio da singularidade ou da gestão singular, 
o que seria a gestão singular trazendo para o nosso código de ética, faça as 
críticas de forma singular a pessoa em particular e faça os elogios em público, 
enalteça as coisas boas das pessoas de forma singular em público, porque é 
assim que as pessoas vão crescer, crescer na reflexão individual e singular da 
crítica e ganhar motivação própria a partir do elogio singular público, então 
exercitem isto e se alguém vier falar mal de alguém  para você chame este 
alguém e peça para falar diretamente com aquela pessoa, nós faremos um 
mundo melhor quando conseguirmos todos olhar um nos olhos do outro, 
finalizando agradeceu a todos pela acolhida e desejou um ótimo final de  
Convenção, sendo bastante aplaudido por todos. Em seguida o DG CL 
Francisco Roberto convidou o PDG CL João Aguilera para fazer entrega ao 
PDG CL Messias de uma pasta alusiva a Convenção do Distrito LC11 e 
convidou também o PCC CL Darly para entregar a CaL Sandra de uma pasta 
alusiva a Convenção e logo em seguida agradeceu ao brilhante casal por ter 
aceitado o convite do Governador para estar aqui presente participando com 
Orador Oficial desta Convenção, desejando uma ótima viagem de retorno. 
Dando seguimento o Mestre de Cerimônia repassou uma solicitação do CL 
David Alberto Lóss, editor do Boletim do Distrito LC11, para que os clubes que 
ainda não pegaram o boletim alusivo a Convenção, apanhem na Secretaria 
para que sejam distribuídos aos seus Associados e em seguida por solicitação 
da Comissão de Eleição comunica a todos os delegados inscritos que a 
votação já foi iniciada. Em seguida o Mestre de Cerimônia passou a palavra 
para a CaL Ângela Maria Gripe, Coordenadora da Equipe Global de Liderança  
do Distrito LC11 para seu pronunciamento, esta cumprimentou a todos e iniciou 
fazendo uma explanação da finalidade do GLT e o objetivo é a busca de 
lideranças no Distrito e nós por solicitação dos Presidentes de Região e de 
Divisão realizamos em conjunto um trabalho para divulgar o GLT, participamos 
recentemente na cidade de Campinas de um Seminário realizado pelo LC-3  
durante 3 dias que nos  recebeu graciosamente e a nossa meta nesta 
participação era fazer um Instituto Regional de Liderança Leonística em nosso 
Distrito LC11, neste Seminário nos participamos e tomamos conhecimentos de 
tudo que temos que fazer, já foi encaminhado o pedido para Lions Internacional 
e tudo faremos para que no próximo Ano Leonístico possamos realizar este 
Instituto aqui no nosso Distrito, sabemos que tudo isto envolve dinheiro pois 
são 3 dias de intensa jornada de estudos leonísticos, estamos aguardando a 
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decisão de Lions Internacional porque eles fornecem uma ajuda financeira e o 
Distrito faz o complemento, continuando falou que dentro de cada Clube o seu 
Presidente e os Companheiros sabem quem são os seus lideres e a própria 
equipe da diretoria já faz parte de uma liderança, então estamos com esta meta 
para o próximo Ano Leonístico pois o Companheiro Deocleciano está com 
muita vontade e o Companheiro Álvaro também e nós não vamos deixar que 
esta luz de liderança se apague no nosso Distrito, vamos fazer de tudo para 
que este Instituto seja implantado em nosso Distrito, nós temos um grupo que 
já participou do Instituto de Liderança Internacional e está sempre a disposição 
para estar nas Regiões, nas Divisões para trocar informações pois leonismo é 
uma escola, estamos sempre a disposição e um muito obrigado a todos e 
vamos ser lideres sempre em nosso clube, na nossa família e em nosso 
Distrito. Em seguida, tendo em vista as ausências dos delegados que estão 
participando da votação, o DG CL Francisco Roberto colocou a disposição dos 
Assessores, Presidentes de Região, Presidentes de Divisão e a todos os 
Companheiros que queiram fazer uso da palavra. Solicitou a palavra o CL 
Alcides Zerbone do LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira que após 
cumprimentar o CL Governador e a todos os presentes disse que participar do 
movimento leonístico, por ser um trabalho voluntário, temos que fazer com 
amor, temos que fazer com dedicação, o que esperamos é ver a nossa alegria, 
a felicidade e o contentamento das pessoas que nos rodeiam e das amizades 
que fazemos e das pessoas menos favorecidas pela sorte e que nós podemos 
muitas das vezes passar para eles alguma segurança e alguma alegria. 
Participar do movimento leonístico deve ser uma honra, como diz no Hino ser 
Leão é uma honra ser leão e ser Leão é mostrar atividade e nós estamos aqui 
fazendo isto, quando somos convidados a participar de algum cargo em nosso 
Clube, entendo que devemos aceitar, nós nunca devemos dizer não para um 
Presidente de um Clube porque ele será o nosso líder neste Ano Leonístico e 
temos a obrigação de fazer o possível e o impossível para colaborar com a sua 
gestão e o mesmo raciocínio serve para o Distrito onde também temos a 
obrigação de sempre estar ao lado dele colaborando com seu trabalho e na sua 
gestão como Governador, se nós conseguirmos ficar unidos com certeza nós 
teremos um Clube forte e um Distrito maior e melhor, nós sabemos que em 
termos de finanças o Distrito LC11 está um pouco prejudicado mais entendo 
que com a colaboração e o empenho de todos poderemos tornar o nosso 
Distrito entre os melhores e um dos mais bem sucedidos Distrito do Brasil e 
finalizando agradeceu a atenção de todos. Dando seguimento o CL Governador 
informou que existe uma sobra das pastas alusivas a Convenção e se algum 
Companheiro tiver interesse em adquirir para o seu Clube ou para algum 
Companheiro elas se encontram a disposição na Secretaria da Convenção. A 
palavra retornou ao Mestre de Cerimônia que fez um aviso para os delegados 
que ainda não exerceram o seu direito de voto que a votação esta 
transcorrendo normalmente e será encerrada às onze horas. Em seguida foi 
realizado um sorteio de vários brindes entre os presentes. Dando sequência o 
Mestre de Cerimônia convidou a CaL Ângela Maria Gripe coordenadora do 
concurso do Cartaz da Paz para fazer entrega da premiação ao Clube 
vencedor do Cartaz da Paz do Ano Leonístico 2012/2013, que iniciou 
cumprimentando ao CL Governador, demais componentes da mesa diretora, a 
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todos os presentes e aos Presidentes de Clubes em especial responsáveis pelo 
concurso neste Ano Leonístico, solicitou que os Companheiros e 
Companheiras ficassem de pé e fez um momento de relaxamento e em 
seguida passou a fazer o encerramento do concurso Cartaz da Paz deste Ano 
Leonístico  e que é também o ano do jubileu de prata do concurso no mundo, 
todos sabem que o tema foi “Imagine a Paz”, o concurso oferece aos 
estudantes de 11 a 13 anos a oportunidade de expressarem imagens 
singulares da paz compartilhando suas visões com o mundo para que todos 
nós tenhamos maior tolerância e maior compreensão, tivemos uma 
participação de 16 clubes no Distrito e na instalação do Gabinete ficou definido 
que o clube que tivesse maior participação das escolas, lá seria realizada a 
final do concurso e assim nós tivemos o LC Nova Friburgo  onde realizamos 
com a participação de 51 escolas e um total de hum mil e quinhentos alunos 
envolvidos, convidou a CaL Ângela Maria Lage Vieira coordenadora do 
concurso no LC Nova Friburgo e o Presidente do Clube CL Edemorino 
Raimundo de Oliveira que nos recebeu em Nova Friburgo com toda dedicação 
e presteza e passou a anunciar o resultado do concurso: Em 3º lugar o aluno 
de 11 anos Gustavo dos Santos Faria da Escola Municipal Dr. Adalto Santos de 
Nova Venécia, convidou o Presidente do LC Nova Venécia para receber o 
prêmio, no 2º lugar o aluno João Vitor Lima Morais de 13 anos do Colégio 
Nossa Senhora das Mercês de Niterói e que o prêmio já foi entregue a 
coordenadora do concurso do LC Niterói Fonseca e finalizando temos o 1º 
lugar que foi para Maitê da Silva Castro Azevedo de 12 anos da Escola 
Externato Santa Inês e ela diz o seguinte “Unindo povos, forças e talentos 
montaremos este quebra cabeça chamado paz”, este cartaz ganhou o primeiro 
lugar no Distrito e foi enviado ao Distrito Múltiplo onde foi classificado em 6º 
lugar e fez a entrega de um tablet para a Coordenadora juntamente com o 
Presidente do LC Nova Friburgo para que seja entregue a aluna Maitê, neste 
momento a CaL Ângela fez entrega de um pin para a Coordenadora CaL 
Ângela Lage e para o Presidente CL Edemorino que tem a palavra Paz para 
vocês guardarem sempre no coração e agradeceu a todos os Clubes que 
participaram deste concurso e desejo que no próximo Ano Leonístico tenhamos 
maior número de clubes participando e que terá como tema “Nosso mundo 
nosso futuro”, agradeceu mais uma vez ao LC Nova Friburgo pela 
receptividade e a todos que ajudaram na divulgação do cartaz da paz e 
anunciou que a próxima coordenadora do cartaz da paz no Distrito LC11 para o 
Ano Leonístico 2013/2014 será a CaL Ângela Maria Lage Vieira que usou da 
palavra cumprimentando ao CL Governador e a todos os presentes disse que o 
trabalho junto as escolas foi de todos os Companheiros do seu Clube pelo qual 
agradeço e ao Presidente que me deu novamente esta oportunidade e fez a 
entrega de um presente ao DG CL Francisco Roberto e para a CaL Selma 
Moreira, anunciou a presença nesta Convenção de sua mãe Sra. Zélia Lage e 
agradeceu ao CL Governador pela oportunidade de trabalhar neste Ano 
Leonístico e ao CL Deocleciano agradeço pela oportunidade e a confiança  que 
está depositando em minha pessoa. Em seguida usou da palavra o CL 
Edemorino que cumprimentou toda mesa diretora e a todos os presentes e 
disse que gostaria de colocar que o LC Nova Friburgo foi muito feliz na escolha 
deste cartaz e que o concurso envolveu em torno de duas mil pessoas onde 
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percorremos juntamente com a CaL Ângela várias escolas e lamento somente 
a pouca participação dos clubes neste concurso, pois é um concurso de suma 
importância e de relevância internacional, temos que incentivar e temos que 
colocar para as crianças e os jovens da faixa etária que a paz é muito 
importante para nós e para o futuro do mundo, agradecendo a todos. O DG CL 
Francisco Roberto agradeceu ao casal Presidente do LC Nova Friburgo pelo 
presente e que o Distrito LC11 neste AL está à disposição do LC Nova Friburgo 
para o que for necessário. Devolveu novamente a palavra para o Mestre de 
Cerimônia que convidou as Comissões de Prêmios para apresentação dos 
relatórios e premiações. A CaL Sônia Duarte Borges Presidente da 
Subcomissão A com os demais componentes apresentaram o seguinte 
relatório: Leão mais jovem: CaL Gleiciane de Freitas Teixeira do LC Campos 
Tamandaré nascida em 12 de novembro de 1986. Leão mais antigo no 
Leonismo: CL João Luiz Aguilera Campos do LC Nova Friburgo empossado em 
maio de 1957. Delegação com maior percentual de Domadoras: LC Nova 
Venécia com 11 Domadoras. Delegação mais numerosa: LC Casimiro de Abreu 
com 32 presenças. Maior delegação de Leos: Leo Clube Rio das Ostras Costa 
Azul com a presença de 1 Leo. Maior delegação de Castores: não houve 
delegação de Castores. Delegação mais distante: LC Pinheiros. O Presidente 
da Subcomissão B PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos e demais membros 
apresentaram o seu relatório: Melhor Boletim alusivo à Convenção: Leão do 
Itabira do LC Cachoeira de Itapemirim. Melhor Flâmula, melhor galhardete e 
melhor pin não houve concorrente. A palavra retornou ao Mestre de Cerimônia 
que convidou o Diretor Geral da Convenção CL Everaldo Baptista Monteiro 
para o seu pronunciamento de agradecimento e despedida da Convenção, este 
cumprimentou ao DG CL Roberto e demais membros da mesa e a todos os 
companheiros e companheiras e domadoras e disse que a palavra é mais de 
agradecimento após vários meses de muito trabalho e de preparação desta 
Convenção que foi denominada a “Convenção da Solidariedade” acho que 
conseguimos o seu objetivo, nós tivemos um total de 469 inscritos em nossa 
Convenção, é um número expressivo que representa o prestigio que os 
companheiros deram a nossa Convenção e o respeito que tiveram para com os 
organizadores de maneira que só temos é que agradecer a todos que 
confiaram e vieram na Convenção e estão participando e com isto trouxeram 
muita alegria e felicidade para nós e também para o Governador, pedimos 
desculpas por algumas falhas que sempre acontecem e antes de terminar 
minha fala gostaria de citar e agradecer a todos que colaboraram para a 
realização desta Convenção, primeiramente a Prefeitura de São João da Barra 
na pessoa do seu Prefeito José Amaro Martins de Souza que ofereceu aquela 
orquestra que abrilhantou a nossa Noite de Companheirismo no dia de ontem e 
também a sonorização do salão, agradecer ao Sesc Mineiro na pessoa do Sr 
Rogério que ofereceu as instalações para que pudéssemos realizar a nossa 
Convenção, agradecer a Terreplan Empreendimentos Imobiliários que nos 
ajudou com uma ajuda financeira, agradecer a Selita que é uma parceira 
constante e sempre colaborando com nossas Convenções, agradecer ao 
Secretário de Cultura de Campos dos Goytacazes que colaborou com aquela 
apresentação do Grupo de Jongo antes da abertura de nossa Convenção e 
agradecer aos colaboradores principais que foram aqueles que aqui 
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compareceram e prestigiaram o nosso trabalho e o nosso esforço, a nossa 
Convenção foi  feita com muita luta tivemos uma equipe muito boa e que 
trabalhou com muito afinco e eu como Diretor agradeço aos companheiros 
companheiras e domadoras que participaram ativamente da organização deste 
evento para que vocês  pudessem também deliciar  deste trabalho, desejo a 
todos vocês que façam uma boa viagem durante o trajeto de retorno para suas 
casas, agradecendo pela atenção de todos. Dando sequência o Mestre de 
Cerimônia convidou a Comissão de Eleições para apresentação de seu 
relatório. O Presidente da Comissão CL David Alberto Loss com os demais 
componentes da Comissão apresentaram o seguinte relatório: A votação foi 
iniciada às 10 horas e se encerrou às 11 horas e vinte e cinco minutos, apurado 
os votos chegou-se ao seguinte resultado: Delegados credenciados: 98 
delegados natos e titulares e 13 delegados suplentes, Delegados votantes 93 e 
delegados ausentes 05. Para o cargo de 2º Vice Governador o candidato CL 
Jovelino Venturim Filho obteve 90 (noventa) votos a favor e 03 (três) votos 
contra. Para o cargo de 1º Vice Governador o candidato CL Álvaro Moreira da 
Costa obteve 87 (oitenta e sete) votos a favor e 06 (seis) votos contra. Para o 
cargo de Governador o candidato CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho 
obteve 90 (noventa) votos a favor e 03 (três) votos contra. Estes resultados 
foram submetidos à aprovação pelo plenário da XIV Convenção Distrital, tendo 
sido eleitos para o mandato que se inicia em 1º de julho de 2013 e termina em 
30 de junho de 2014, para o cargo de Governador do DLC-11 AL 2013/2014 o 
CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, para o cargo de 1º Vice 
Governador do DLC-11 AL 2013/2014 o CL Álvaro Moreira da Costa e para o 
cargo de 2º Vice Governador do DLC-11 AL 2013/2014 o CL Jovelino Venturim 
Filho. No mesmo ato foi nomeado para Secretário do Distrito LC-11 AL 
2013/2014 a CaL Ângela Maria Gripe e para Tesoureiro do Distrito LC-11 AL 
2013/2014 o CL Alcides Zerbone Soares. O DG CL Francisco Roberto convidou 
o 2º Vice Governador eleito CL Jovelino Venturim Filho para seu 
pronunciamento. Este iniciou cumprimentando o DG CL Roberto, demais 
componentes da mesa e a todos os presentes e disse que primeiro é o 
momento de agradecer a todos vocês, ontem fiz uma retrospectiva sucinta de 
minha passagem dentro do Leonismo um Leão meio envelhecido de juba curta 
e que somente a partir da Governadoria do CL Daniel é que realmente 
consegui conciliar minhas atividades profissionais e da minha família com o 
Leonismo e a partir daí é que comecei a participar mais da vida de meu Clube e 
do Leonismo a nível Distrital que foi se aprofundando mais a partir do CL 
Fortunato e quando da  Governadoria da CaL Zuraide eu já havia galgado a 
Presidência do meu Clube e nesta época juntamente com a minha CaL na 
época Domadora participava bem profundamente da vida Leonística do meu 
Clube e do Distrito, participando de vários eventos a nível de Divisão, Região e 
Distrital onde pude conviver muito com a Governadora CaL Zuraide que fez um 
brilhante trabalho, quando terminei meu Ano Leonístico junto com a CaL nós 
procuramos desenvolver um trabalho de aprofundar mais o companheirismo e 
incentivar os Companheiros para que exerça uma função dentro do Clube e 
que o Lions participasse mais na vida da cidade, da nossa comunidade, 
fazendo parcerias que é fundamental para  todo o Clube ter realmente dentro 
da comunidade uma repercussão melhor possível e na Governadoria do CL 
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Eduardo Côgo comecei a subir os degraus sendo convidado para ser Assessor 
Distrital  na área de saúde e desenvolvimento humano e Presidente de Divisão, 
agora na Governadoria do CL Roberto tive a honra de ser convidado para 
Presidente de Região e para seu Assessor Distrital na área de saúde com 
ênfase no Diabetes, eu considero o CL Roberto e a CaL Selma um casal que 
são referência dentro do nosso movimento Leonístico, finalizando agradeceu 
ao seu Clube que fez a indicação do meu nome ao Distrito para concorrer ao 
cargo de 2º Vice Governador e agradecer também aos Companheiros e 
Companheiras que participaram da votação e me honraram com seus votos 
tenho que dar o melhor de mim, o que puder e o que souber para que os que 
votaram em mim não se arrependa e que na próxima vez que for submetido a 
nova avaliação eu possa ser  homologado da mesma forma honrosa que fui 
hoje e só tenho a agradecer a vocês que colocaram em mim esta 
responsabilidade e procurarei já de imediato junto com o CL Álvaro a participar 
mais da vida do Distrito e poder ajudar no que puder ao nosso futuro 
Governador CL Deocleciano para que tenha um mandato exitoso, agradeço a 
todos que aqui compareceram e meu afetuoso abraço. Dando seguimento o 
Governador CL Roberto passou a palavra ao candidato eleito para o cargo de 
1º Vice Governador CL Álvaro Moreira da Costa que iniciou cumprimentando o 
Governador CL Roberto e toda a mesa diretora e disse que começaria 
agradecendo primeiro aquele que nos colocou aqui, que nos fez conviver e 
abraçar os amigos e tê-los conosco, nossos espíritos estão voltados para o 
bem servir, então se nós estamos aqui é porque Deus todo poderoso nos 
colocou, em segundo lugar quero agradecer aos convencionais porque fizemos 
vários email e colocamos no mural convidando os Companheiros para que 
viessem a Convenção para prestigiar o CL Roberto e fomos bem atendidos, 
quero agradecer aos Delegados que tiveram a oportunidade de votar nesta 
Convenção, quero também agradecer aos Companheiros que por um motivo ou 
outro nos premiaram com 6 votos contra quero dizer que talvez nós não 
tenhamos aprendido muito o que é Leonismo mas prometo a vocês que até a 
próxima eleição vou tentar melhorar para que seja reduzido a quantidade de 
votos contra e agradecer agora com muita prioridade a aqueles que me deram 
87 votos a favor quer dizer que no Distrito  mais de 90 por cento está apoiando 
este casal e como sempre dissemos é uma co-responsabilidade de todos nós 
quando sentarmos aqui, vamos trabalhar todos juntos eu o CL Jovelino e o CL 
Deocleciano, vamos fazer os trabalhos em conjunto para que tudo saia 
perfeitamente, quero dizer aos Companheiros que há um conceito novo no 
Lions estamos aprendendo isto nos cursos Internacionais de Liderança onde se 
fala muito numa equipe de Governadores então muito das ações que foram 
tomadas na Governadoria do CL Roberto vão ser transferidas para a 
Governadoria do CL Deocleciano e já tivemos a oportunidade de conversar e 
sugerimos algumas ações que com certeza serão incrementadas no próximo 
Ano Leonístico porque agora o conceito de equipe é mais amplo e não tem 
descontinuidade das ações o que é muito importante e quero dizer ao CL 
Deocleciano que suas metas serão nossas metas e quero chamar a atenção 
para duas coisas, quem teve a oportunidade de estar presente na sexta feira e 
viu o grupo cultural de Campos, pessoas simples provavelmente de pouco 
recursos  estiveram aqui dando uma demonstração de como podemos 
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preservar a cultura de nosso povo, de nossos índios e nós do Lions o que 
fazemos, estamos perdendo a nossa cultura, estamos deixando nosso 
protocolo de lado, temos que fazer uma reflexão e imaginar que nós possamos 
transferir a nossa cultura do Lions para o futuro, nem sempre esta previsto no 
Estatuto mas esta cultura esta nas conversas esta nos acordos, então esta 
cultura que nós temos que  transferir para o futuro e terminando disse que 
Wayne Madden falou “Em um mundo de prestação de serviço” e acho que 
cumprimos esta parte, quero dizer ao CL Roberto que o seu Comprometimento, 
Companheirismo com Simplicidade está dando frutos, a semente foi plantada e 
provavelmente tornará árvore frondosa e que dará novos frutos e deixou uma  
mensagens para todos Companheiros “Os nossos corações sempre estarão 
entrelaçados para o servir”, agradeceu a todos. Dando prosseguimento o 
Governador CL Roberto passou a palavra para o Governador eleito para o Ano 
Leonístico 2013/2014 CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho para seu 
pronunciamento, este iniciou cumprimentando ao CL Governador Roberto e 
toda a mesa diretora, convidou todos os membros do seu Clube para que 
ficasse ao seu lado e disse que este é o LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e 
Freira e gostaria de iniciar agradecendo a confiança que me foi depositada 
pelos Companheiros, Companheiras e Domadoras do meu Clube, agradecer 
aos Convencionais e nossos Delegados que confiaram no nosso treinamento 
até aqui e tenho certeza que a frente do Distrito LC11 procurarei juntamente 
com a minha diretoria fazer com que o nosso Distrito avance, que o nosso 
Distrito cresça e que o nosso Distrito mantenha acessa a chama de Melvin 
Jones, este é o nosso propósito, é o nosso objetivo fazer avançar cada vez 
mais, podem ter certeza que nenhuma ação será tomada precipitadamente, 
que nenhuma ação será tomada sem que possamos ouvir os nossos principais 
dirigentes que são os nossos queridos PDGs, iremos de braços dados com 
todos eles fazer o nosso Distrito evoluir e para isso nós precisamos de todos os 
Presidentes de Clubes, precisamos do empenho de cada Associado em trazer 
para o nosso movimento pessoas comprometidas, pessoas que querem e 
sintam o sangue do Leonismo circulando em suas veias, que tenham vontade, 
que tenham atitude e principalmente comprometimento com o movimento, 
gostaria de avisar que no dia 25 de maio estaremos reunidos com os 
Presidentes de Região e Com os Presidentes de Divisão em Linhares para 
traçarmos metas e com certeza transmitir o que o Distrito espera desses 
Companheiros que nós escolhemos para essas funções e no dia 15 de junho 
estaremos em Casimiro de Abreu com as Regiões do Rio de Janeiro, a nossa 
Assessora do Cartaz da Paz já demonstrou um belo trabalho na sua região 
espero que os Clubes participem, vamos participar pois é um belo programa de 
Lions Internacional, nós vamos tentar fazer um maior número de crianças 
participando e é desse jeito que vamos envolver a comunidade no nosso 
movimento, colaborem com nossa CaL Ângela Lage que é a nossa Assessora 
adquirindo os Kits do Cartaz da Paz que já podem ser solicitados, gostaria de 
convidar a CaL Ângela Gripe para que a assembléia conheça a nossa 
secretária do Distrito e o CL Alcides Zerbone será o nosso Tesoureiro e tenho 
certeza que buscaremos o melhor para o nosso Distrito, para finalizar comunico 
que a nossa instalação do Gabinete será em Cachoeiro de Itapemirim, vamos 
divulgar para que tenhamos a participação de um maior número de 
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Companheiros e Companheiras pois teremos treinamentos para os secretários 
de Clubes e no dia 25 de maio e 15 de junho os Presidentes de Clubes eleitos 
deverão também participar desses treinamentos, pois será um treinamento bem 
direcionado com bastante agilidade por ser em 1 dia então depende do 
comprometimento dos Presidentes, gostaria de solicitar aos Presidentes eleitos 
que me envie uma foto do casal, é uma homenagem que eu e minha 
Companheira gostaríamos de fazer aos Presidentes, pessoas fundamentais no 
nosso movimento e tem que ser valorizado, no mais quero agradecer a todos 
vocês que aqui permaneceram e podem confiar que tudo estamos fazendo 
para dar o melhor ao nosso Distrito, ao nosso movimento e lembrar sempre que 
o nosso movimento pode “Transformar sonhos em Possibilidades”, e um muito 
obrigado a todos. A palavra retornou ao PDG CL Luiz Carlos Pessanha da 
Encarnação que agradeceu ao Governador a honra de ter funcionado como 
Mestre de Cerimônia desta Assembléia maravilhosa de encerramento 
esperando ter correspondido e devolveu o colar. O DG CL Francisco Roberto 
agradeceu ao PDG CL Pessanha por ter desempenhado com muita 
competência a função de Mestre de Cerimônia nesta XIV Convenção do Distrito 
LC11 e agora o Governador gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus, 
em segundo lugar a minha CaL Selma Moreira pela dedicação e empenho e a 
sua demonstração de força e de trabalho para poder proporcionar as 
Companheiras e Domadoras que estiveram presentes nesta Convenção com o 
Chá das Domadoras e com os mimos que foram ofertados, agradecer ao nosso 
Diretor Geral da Convenção CL Everaldo Monteiro que brilhantemente substitui 
com êxito o nosso  CL Denílson Sales de Souza que ficou em nossos corações 
com a saudade mais onde ele estiver esta vendo que a Convenção idealizada 
por ele foi um sucesso, agradecer ao CL Paulo Roberto meu Secretário e 
Tesoureiro e a sua DM Maria Lucia que nos tem acompanhado no Distrito para 
o desenrolar do nosso trabalho neste Ano Leonístico, agradecer ao CL Paulo 
Leal que na área de informática não mediu esforços para que o Governador 
todas as vezes que chegassem em Guarapari dedicassem alguns momentos 
para realizar os trabalhos que o Governador necessitava e nesta Convenção 
trouxe de Guarapari uma equipe que nos auxiliou para que os serviços de 
informática transcorresse da melhor maneira possível nesta Convenção, 
agradecer a nossa Secretária Janaina pelo empenho e pelas horas que 
realmente o Governador necessitou e ela sempre nos atendeu com sorriso, 
com carinho e com muita competência e peço ao CL Deocleciano que continue 
com a Janaina pois ela é um suporte para o Distrito, ao meu CL Jovelino eleito 
2º Vice Governador e sua CaL que nos recebeu em Nova Venécia com todo 
carinho e dedicação e digo aos Companheiros que será um grande 
Governador, ao CL Álvaro eleito 1º Vice Governador todos nós já sabemos da 
sua dedicação ao Leonismo, da sua passagem pelo Distrito na época da 
Governadoria do CL Pessanha e dizer a ele o Robertão é parceiro, é amigo e 
minha residência esta sempre a sua disposição, ao CL Deocleciano eleito 
Governador do Distrito LC11 para o AL 2013/2014  quero dizer que pode contar 
comigo, pois sou um parceiro, um amigo e estarei sempre ao seu inteiro dispor. 
O LC Campos Planície, no qual faço parte há 38 anos, tem como Presidente 
neste AL o CL Marcos Aurélio que é meu afilhado no Leonismo,  solicitando 
que ele se apresentasse pois esta substituindo o CL Denílson que nos deixou 
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em novembro p. passado, está também presente o meu padrinho no Leonismo 
o CL Ricardo de Paula Vasconcelos e sua DM Sueli que fez parte da equipe 
que trabalhou nesta Convenção e agradecer a todos os Companheiros do LC 
Campos Planície, do LC de Campos, do LC Campos São Tomé e do LC 
Campos Tamandaré que nos ajudaram durante toda a nossa Governadoria, 
agradecer ao PCC CL Darly e a CaL Odalva  que em Guarapari não mede 
esforços em ajudar o Distrito e o Governador, agradecer ao PDG Luiz Carlos 
Nunes que desempenhou na área jurídica um papel muito importante quando 
solicitado pelo Governador, gostaria de agradecer também ao PDG CL Josias 
que não pode estar presente nesta Convenção mas foi o Companheiro que 
esteve com o Governador no norte do Espírito Santo visitando os Clubes e 
dizer a ele de público que o empenho dele para resolver como conciliador do 
LC São Mateus foi acatado e está em Lions Internacional e estamos 
aguardando uma resposta. E por fim agradecer a todos os convencionais que 
nos honraram com suas presenças, desejando um feliz retorno para todos, e 
convidou o CL Jovelino Venturim Filho para fazer a oração pelo Brasil. Dando 
sequência convidou a todos para cantarmos o Hino Ser Leão e que com uma 
salva de palmas déssemos por saudado o Pavilhão Nacional. Declarando 
encerrada a terceira plenária da XIV Convenção Distrital, convidando a todos 
para o arriamento das bandeiras. Às doze horas e trinta minutos foram 
descerradas as bandeiras e declarada encerrada a XIV Convenção do Distrito 
LC11, do que, para constar foi lavrada a presente ata que segue assinada pelo 
Secretário e pelo Governador do Distrito LC-11 
Campos dos Goytacazes, 29 de junho de 2013 
  
       Paulo Roberto Trindade Muniz         Francisco Roberto Carvalho Moreira 
                        Secretário                                            Governador 
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