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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DA XVII CONVENÇÃO DISTRITAL “LUZ E 
ESPERANÇA”- DISTRITO - LC-11 - SANTA TERESA - ES  

 
Aos oito dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, no Parque de Exposições e 
Eventos “Frei Estêvão Eugênio Corteleti”, situado em Santa Teresa-ES, às vinte horas 
e trinta minutos, iniciou-se a Sessão Solene de Instalação da XVII Convenção Distrital. 
Antecedendo a composição da mesa diretora, houve a apresentação da Banda do 
Circolo Trentino. A seguir, foi feita a composição da Mesa Diretora pelo PCC Darly 
Anacleto de Vasconcellos, que convidou o Governador Jovelino Venturim Filho, o 
Diretor Internacional PID CL Edisson Karnopp, o Patrono da Convenção, PDG Danilo 
Edson Duarte, 1º Vice Governador CL José Rodrigues dos Santos, o 2º Vice 
Governador Zoé Antônio Donati, o 1º Presidente do Conselho de Governadores, PDG 
Ivan Lindemberg, a PDG Zuraide Figueiredo Guedes, o PDG Gustavo Sebastião Lessa 
Ráfare, o Presidente do LC Santa Teresa, CL Antônio Marcelino, o Diretor Geral da 
Convenção, CL Gregório Rocha Venturim, o PDG Lacy Filgueiras de Amorim. Registrou 
a presença dos seguintes companheiros: PDG Francisco Roberto Carvalho, PDG 
Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, PDG José Eduardo Cogo, PDG José Adalberto 
Rebelo, PDG Luiz Carlos Nunes, PDG Josias Marques de Azevedo, PDG Antônio 
Moreira, PDG Wilson Tótola, PDG Jair Pinheiro Torres. Comunicando que estava 
composta a Mesa Diretora, passou a palavra ao CL Governador, que, assumindo a 
direção dos trabalhos, agradeceu ao PCC Darly Anacleto Vasconcelos e declarou 
instalada a XVII Convenção do Distrito LC-11, denominada – “Luz e Esperança”. Em 
seguida, convidou a CL Maria da Glória Ambrósio, do LC Cachoeiro de Itapemirim 
“Frade e a Freira” para proferir a Invocação a Deus. Prosseguindo, nomeou o PCC 
Darly Anacleto de Vasconcellos, para funcionar como Mestre de Cerimônia da XVII 
Convenção Distrital, tendo ele agradecido a honra e o privilégio de exercer esta 
função, neste momento que é de grande importância para o Distrito LC11, 
prometendo desempenhá-la com desenvoltura e com o prazer de servir. Iniciando, 
convidou a CaL Ângela Maria Grippe, do LC Porciúncula, para proceder a Cerimônia 
Cívica de entronização das Bandeiras, tendo ela, inicialmente, cumprimentado o CL 
Governador, o PID Edisson Karnopp, demais autoridades que compõem a mesa 
diretora, aos CCLL, DDMM, Leos, filhotes, Castores, convidados e visitantes. 
Comentou que é com grande alegria e satisfação que, neste ano, esta cerimônia é 
realizada nesta linda e aprazível cidade de Santa Teresa, a doce terra dos colibris. 
Agradeceu a presença dos militares da Aeronáutica, esclarecendo que eles farão a 
entrada solene das bandeiras. Dando início à solenidade, convidou o soldado da 
segunda classe do Destacamento da Aeronáutica, Jardel, para conduzir a Bandeira da 
Associação Internacional de Lions Club, informando que o Leonismo é um  
movimento fundado por Melvin Jones, em 1917, nos Estados Unidos, composto por 
homens e mulheres de elevada reputação e que se propõe, sem fins políticos e 
religiosos, a promover os princípios éticos e de bem estar da coletividade e o 
congraçamento universal; que nosso lema é “Nós Servimos”; que o significado de 
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Lions é: L - lealdade, I – igualdade, O – ordem, N – nacionalismo e S – serviço. Em 
sequência, a Bandeira do Município de Santa Teresa foi conduzida pelo soldado da 
segunda classe da Aeronáutica, Dieverson, tendo informado que Santa Teresa é uma 
cidade  de natureza exuberante, primeira cidade de colonização italiana no Brasil, 
iniciada em 1874, cidade de cultura marcante, que se destaca pelo meio ambiente 
preservado, possuindo 40% (quarenta por cento) de seu território coberto pela Mata 
Atlântica, apresentando as mais exuberantes biodiversidades do mundo; terra dos 
beija-flores, das orquídeas, de Augusto Ruschi, Patrono da Ecologia no Brasil; o 
município é produtor de uva, de vinho e recebe os companheiros leões de braços 
abertos para, juntos, confraternizarmos nosso companheirismo. A Bandeira do 
Estado do Rio de Janeiro foi conduzida elegantemente pelo soldado da segunda 
classe da Aeronáutica, Jastrow, passando-se informações sobre o Estado, 
esclarecendo que tem umas das mais belas paisagens do mundo, tendo ele uma 
população de 16.000.000 (dezesseis milhões) de habitantes, com sua maioria 
residindo na região metropolitana, sendo rico em belezas naturais e sua capital será o 
palco das Olimpíadas de 2016, que ocorrerá pela primeira vez na América Latina; 
sendo a terra do maior carnaval e a Cidade Maravilhosa. A Bandeira do Estado do Rio 
Grande do Sul, homenagem ao orador oficial da XVII Convenção, PID Edisson 
Karnopp, líder da GMT da América Latina, da Região 3, sendo conduzida pelo soldado 
da segunda classe da Aeronáutica, Ridel. Foi informado que, no Rio Grande do Sul, as 
pessoas são chamadas carinhosamente de gaúchos, rio-grandense, sulriograndense. 
O termo gaúcho significa: nobre, valente, generoso, como é o nosso companheiro 
Edisson Karnopp; que há uma cultura mista naquele Estado: alemães, italianos, 
africanos, indígenas, judeus. É um povo amigo e acolhedor, sempre mostrando suas 
danças típicas. Terra de Canelas, Gramado, Caxias do Sul e a querida Santa Cruz da 
Serra, de onde veio nosso orador. É terra que respeitamos e amamos. A Bandeira do 
Estado do Espírito Santo foi conduzida pelo soldado de primeira classe, Shaffer, 
esclarecendo-se que o lema desse admirável Estado é “Trabalha e Confia”; é o quarto 
menor Estado do Brasil, porém com uma geografia de muitos lugares paradisíacos, 
lindas praias, ricas montanhas, grandes riquezas naturais. O Porto de Vitória parece 
ter sido projetado e arquitetado pelo Divino Espírito Santo. Terra de gente amiga, 
companheira e que recebe a todos sempre com muito carinho e amizade. A Bandeira 
da ONU foi conduzida garbosamente pelo soldado de primeira classe da Aeronáutica, 
Ailson Lopes, explicando-se que esta bandeira é o símbolo e emblema oficial das 
Nações Unidas, em branco no fundo azul, os ramos de oliveira são o símbolo da paz e 
o mapa mundi representa todos os povos do mundo; o branco e o azul são as cores 
oficiais das Nações Unidas. É o mundo inteiro unido e em paz. Esclareceu que o nosso 
Lions faz parte desta grande organização e tem assento na ONU. Para finalizar esta 
solenidade de entronização das bandeiras, convidou solenemente a todos os 
companheiros, DDMM, Leos, convidados e visitantes para se colocarem em posição 
de respeito e em silêncio para receberem a grandiosa, a magnífica Bandeira Nacional, 
retrato de nossa Pátria Amada, do nosso Brasil, que foi conduzida, brilhantemente, 
pelo soldado da primeira classe da Aeronáutica, Carretta. Em reverência à Bandeira 
do Brasil, declarou: “Inspira-nos sempre a tua divisa ‘Ordem e Progresso’ fonte 
asseguradora de fraternidade e da evolução da humanidade na sua marcha infinita 
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através dos séculos. Com muito orgulho, respeito, externando nosso sentimento 
cívico, aqui estamos, Bandeira Nacional para te saldar em voz alta: ‘Como és bela, 
Bandeira do Brasil, força heroica de nossos antepassados, homens e mulheres que 
fizeram a nossa história e jovens e crianças que sonham com um futuro promissor. 
Recebe, família Leonística, aqui reunida, o compromisso de fidelidade Leonística, no 
serviço, no supremo interesse do grande país de que és símbolo augusto, pleno de 
generosidade e de nobreza. À Bandeira Nacional, nossa saudação cheia de emoção 
nos corações irmanados de fidelidade à nossa Pátria, onde sempre apresentamos 
nosso servir leonístico e nossa lealdade, responsabilidade e comprometimento, para 
que o nosso país seja sempre cheio de homens e mulheres honestos e de valor.” 
Finalizando, convidou a todos para entoarem o Hino Nacional Brasileiro e, após, 
agradeceu à Base Militar da Aeronáutica, através de seus militares que ajudaram a 
abrilhantar nosso evento, nesta noite, e os convidou para retornarem aos seus 
lugares, solicitando uma salva de palmas em homenagem aos referidos militares. Em 
seguida, devolveu a palavra ao Mestre de Cerimônia, que convidou, para saudar os 
convencionais, o Diretor Geral da XVII Convenção, CL Gregório Rocha Venturim, do LC 
Santa Teresa, tendo ele cumprimentado o CL Jovelino Venturim Filho, Governador do 
Distrito LC11, estendendo os cumprimentos a todas as autoridades que compõem a 
mesa, a todos os CCLL e DDMM e a todos os presentes, agradecendo a oportunidade 
de ter estado à frente da organização desta Convenção, juntamente com seus 
companheiros do LC Santa Teresa e a sua domadora e futura companheira. 
Agradeceu também a todos que apoiaram de alguma forma este evento, tanto a rede 
hoteleira, quanto restaurantes da cidade, esperando que todos gostem e aproveitem 
esses momentos; às secretarias e aos clubes que também colaboraram para o 
sucesso desta Convenção.   Devolveu a palavra ao Mestre de Cerimônia que convidou 
o CL Aloisio Gomes de Souza, do LC de Campos, para fazer a apresentação do Patrono 
da XVII Convenção, o PDG Danilo Edson Duarte, tendo ele saudado o Mestre de 
Cerimônia, PDG Darly Anacleto Vasconcellos, em primeiro lugar, o Governador do 
Distrito, CL Jovelino Venturim Filho, o PID Edisson Karnopp, do LC Santa Cruz da Serra, 
Diretor Internacional e orador oficial da Convenção, recomendando a todos que 
assistam a sua palestra, o que será de grande aprendizagem para todos. 
Cumprimentou o PDG Danilo Edson Duarte e o PDG Ivan Lindemberg, declarando que 
assim fazendo estará cumprimentando a todos os governadores presentes nesta 
convenção, às autoridades civis e militares e ao CL Gregório Venturim, Diretor desta 
Convenção e ao Presidente do Lions Clube de Santa Teresa, CL Antônio Marcelino, 
declarando estar cumprimentando a todos os presidentes de clubes presentes. 
Enalteceu a cidade de Santa Teresa e amigos que nela residem, nomeando-os. 
Ressaltou a presença de seus companheiros do LC de Campos e de amigos que foram 
companheiros do LC Itaguaçu, sua terra natal. Convidou a CaL Leusa, esposa do PDG 
Danilo Edson Duarte, para ficar a seu lado durante a apresentação do Curriculum 
Vitae do homenageado, conforme adiante: “Danilo Edson Duarte, nascido em Angra 
dos Reis, em 25 de dezembro, advogado da União aposentado; casado com a CaL 
Leusa R. Duarte de Souza, pai de 03 (três) filhos e avô de 04 (quatro) netos”. 
Ingressou no Lions em 1969, no Lions Clube de Vila Velha, antigo Distrito L-3. Exerceu 
todos os cargos do clube, sendo presidente pela primeira vez no AL 1974/1975 e, 
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posteriormente, por mais seis vezes. Foi Presidente de Divisão no AL 1976/1977; 
Vice-Governador, Presidente de Região, Governador 100% (cem por cento) do 
Distrito no AL 1989/1990. Participou de duas Convenções Internacionais e de todas as 
Convenções Distritais desde o seu ingresso. Foi Assessor de Extensão Jurídica e de 
Civismo, participando de quase todas as outras assessorias. Participou de quase todas 
as comissões distritais como presidente ou como membro. Padrinho físico ou leão 
orientador do LC de Cariacica; padrinho físico de 08 (oito) CCLL. Padrinho físico e leão 
orientador do LC Vila Velha Glória, LC Santa Teresa Colibri, LC Serra, LC Serra 
Jacaraípe e LC Afonso Cláudio. Formação acadêmica e histórico profissional: cursou o 
primário, ginasial e científico no Colégio Rio Branco, em São Paulo; cursou Direito na 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo do Largo de São Francisco e 
Faculdade Nacional de Direito. Atividades profissionais: assistente jurídico do 
Conselho de Recursos da Propriedade Industrial; assistente jurídico do Conselho de 
Recursos da Previdência Social; chefe dos serviços jurídicos da Presidência do 
Conselho de Recursos da Previdência Social; chefe dos serviços jurídicos da Delegacia 
Regional do Trabalho do Espírito Santo; delegado substituto e delegado titular do 
trabalho da Delegacia Regional do Trabalho do Espírito Santo; assistente jurídico da 
Delegacia Regional do Trabalho do Espírito Santo; membro efetivo do Instituto 
Brasileiro de Relações do Trabalho, IBRAT, órgão da Organização Internacional do 
Trabalho; Conselheiro titular, representante do Governo do Serviço Social da 
Indústria – SESI; Conselheiro substituto e titular do Conselho do Tribunal Marítimo do 
Espírito Santo; Conselheiro Titular da Fundação Jorge do Vale de Figueiredo de 
Segurança e de Medicina do Trabalho; Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da XVII 
Região; Desembargador do Tribunal Regional da XVII Região; Secretário de Estado do 
Governo do Espírito Santo; tesoureiro do 4º, 3º, 2º e 1º vice-presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária do ES; membro do Conselho da Junta Comercial do Estado 
do ES; proprietário rural. Recebeu as seguintes comendas: Amigo da Marinha, por 
relevantes serviços prestados à Marinha do Brasil e Comenda de Búzios por 
relevantes serviços prestados ao Exército. Após apresentação do currículo do 
homenageado, o Mestre de Cerimônia, convidou-o para fazer uso da palavra. O CL 
PDG Danilo Edson Duarte agradeceu e cumprimentou a Mesa Diretora, aos CCLL, 
DDMM, Leos e Castores, visitantes e convidados, informando que o protocolo 
recomenda que ele trouxesse seu discurso escrito, mas por ter escrito muitas folhas, 
contando sua história como leão, que é muito extensa, não as lerá, passando a fazer 
uma retrospectiva de alguns momentos de sua história no leonismo. Entre eles, 
comentou sobre a disputa para eleição para Governador, lá pelos idos de 1989, na 
cidade de Nova Friburgo, quando ao final da contagem de votos, fez um movimento 
com as mãos que significava dois L, focando na DM Luiza Guerchon, esposa do 
falecido CL Guerchon, tendo ela comentado que ele se sairia bem; que a primeira 
reunião da qual participou foi naquela cidade, quando o CL Yunes recebeu um prêmio 
da Embaixada de Portugal, como português honorário, estando presente o Presidente 
do Lions Internacional, João Fernando Sobral e, tendo que se manifestar, recitou um 
trecho de “Os Lusíadas”, discorrendo sobre Camões, quando recebeu muitos elogios 
dele. Lembrou também que sempre comparava o Leonismo a uma colmeia, onde 
todos trabalham e a rainha toma conta de todos; que só as coisas importantes 
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permanecem no mundo, citando obras de artista renomadas; que escreveu em sua 
mensagem como Governador, que só as coisas realmente grandiosas possuem a 
capacidade de perdurar no tempo, cruzar os anos, adentrar os séculos como se atuais 
fossem. Declarou que tais palavras se aplicam ao momento, uma vez que o Leonismo 
começou em 1917 e completará 100 anos em 2017 e continua com esta força e esta 
presença que se vê nesta Convenção. Lembrou os CCLL do LC Casimiro de Abreu, 
comparando com o poeta do mesmo nome, que foi mandado por seu pai para 
estudar em Portugal, declamando alguns versos de seu poema que falam da saudade 
que sentia do Brasil e solicitou aos companheiros daquele clube que se colocassem 
de pé, pedindo uma salva de palmas para eles. Comentou que, em sua trajetória 
Leonística, ministrou palestras em quase todos os clubes e destacou o LC Itaperuna, 
por ser um grande clube e ter um futuro governador. Comentou ainda sobre o LC 
Santa Teresa, que foi fundado pelo LC Vitória 8 de setembro, um clube brilhante do 
Distrito LC11, lembrando que foi convidado para fazer uma palestra, tendo 
encontrado o CL Carlos Alberto Santos, com quem muito conversou, explicando sobre 
o significado do companheirismo; que sua principal lembrança é a do dia da fundação 
do clube, quando o CL Apolônio Pinto, do LC de Copacabana, Governador do Distrito 
no AL 1976/1977, não concordou com o nome dado ao clube, ou seja, LC Santa 
Teresa Colibri, pedindo que retirassem o nome colibri, porém foi convencido com os 
argumentos apresentados. Encerrou, declamando o poema “Ser Mudo”, que 
preparou para dizer para sua esposa, que não se encontrava presente e comentou 
que o CL João Fernando Sobral dizia que os clubes de Lions deveriam se 
profissionalizar e cada um dedicar-se a determinadas campanhas, porque, às vezes, 
são feitas tantas coisas, algumas pequenas, outras grandes, mas todas se tornam 
grandes pelo serviço prestado.  Dirigindo-se aos leões jovens, declarou que compara 
o Lions com uma velha árvore e declamou uma poesia de Olavo Bilac, que fala sobre 
as velhas árvores, dizendo que o que a poesia diz está dentro dos objetivos do 
Leonismo e devolveu a palavra ao Mestre de Cerimônia, que convidou o PDG José 
Adalberto Rebelo de Oliveira para fazer a apresentação do Orador da Convenção, o 
grande e o dinâmico PID CL Edisson Karnopp. Iniciando, cumprimentou a todos e 
declarou que, se fosse falar de todo o currículo do orador, levaria muitas horas e que, 
por isso, o apresentará da forma mais breve possível. Curriculum Vitae: Edisson 
Karnopp, Lions Clube Santa Cruz do Sul Centro, Distrito LD 2, do Distrito Múltiplo LD, 
desde outubro de 1976, casado com a CaL Rosenete, pai de 3 (três) filhos, 2 (duas) 
noras e 3 (três) netos, com formação em Administração e Direito, dezenas de cursos 
de aperfeiçoamento, autodidata. Com um ano e meio de leonismo, foi eleito 
presidente e levou seu clube à posição de melhor Lions Clube do Brasil e dos Países 
de Língua Portuguesa no concurso da Revista The Lion, por destacados resultados 
comunitários. A ação do líder Karnopp tem sido direcionada, prioritariamente, às 
áreas de saúde, segurança, juventude e meio ambiente. Como governador, nos AL 
1991/1992 e 1996/1997, liderou a fundação de 19 (dezenove) clubes, sendo 11 
(onze) clubes de Lions, 06 (seis) de Leos Clubes e 02 (dois) de Lioness, com um 
aumento líquido de 400 (quatrocentos) novos associados, homens e mulheres. Os 
primeiros seis clubes do Lions Feminino do LD 2 foram fundados por ele. Em 1997, na 
presença do Presidente Agostín Soliva, inaugurou o Hospital da Visão construído pela 
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família Lions LD-2 na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Pelos 
resultados produzidos com suas equipes à frente de seu distrito, recebeu o 
reconhecimento de Governador 100% (cem por cento), excelência e paradigma ao 
nível do Conselho Nacional de Governadores e do Conselho de Governadores. 
Palestrante, assessor, mestre de cerimônia, docente em treinamento, coordenação 
de delegações a convenções internacionais. Na missão de Presidente do Conselho AL 
2008/2009, consolidou a posição do Distrito Múltiplo LD, como o maior Distrito 
Múltiplo da América Latina e do Caribe, com a fundação de 18 (dezoito) novos clubes 
e aumento líquido de 899 (oitocentos e noventa e nove) associados. Nesse mesmo 
ano, motivados pelo tio Karnopp, os jovens do Distrito Múltiplo Leo LD fundaram 14 
(quatorze) novos Leo Clubes e geraram um crescimento líquido de 420 (quatrocentos 
e vinte) novos associados Leos. Diretor Internacional, eleito em Sidney, Austrália, 
durante a 92ª (nonagésima) Convenção, para o período de 2010/2012. Convocado, 
tem trabalhado em convenções e eventos internacionais, múltiplas missões junto à 
diretoria e aos comitês do Lions Internacional nos últimos 25 (vinte e cinco) anos. 
Recebeu mais de 200 (duzentos) reconhecimentos públicos, entre os quais, 4 (quatro) 
do Rotary e 16 (dezesseis) de presidentes de Lions Clube Internacional; 6 (seis) 
certificados e 10 (dez) medalhas presidenciais. Na cidade onde vive, é Cidadão 
Emérito, Cidadão Santa-cruzense e Primeiro Embaixador de Santa Cruz do Sul. Em seu 
Estado, o Rio Grande do Sul, recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, que é a mais 
alta condecoração do Parlamento Gaúcho. Em Lions Clube Internacional, recebeu a 
Medalha de Embaixador da Boa Vontade, o mais alto distintivo de reconhecimento 
de nossa associação. Rosenete e Edissom Karnopp são Companheiros Melvin Jones 
Progressivos. Continuando sua apresentação, declarou que teve um grande privilégio 
no ano em que foi governador, AL 2009/2010, porque o CL Edisson Karnopp foi o 
orador oficial de sua convenção, afirmando ter por ele e por sua companheira a 
maior admiração, o maior carinho e o maior apreço e que recebeu da CaL Rosenete, 
durante a visita feita a seu clube, um livrinho que tem 126 (cento e vinte e seis) 
Invocações a Deus, inúmeras homenagens à Bandeira, sendo uma verdadeira Bíblia 
do leonismo. Dizendo ser esse o cidadão que teve a honra e o privilégio de 
apresentar, devolveu a palavra ao Mestre de Cerimônia que, a seguir, passou a 
palavra para o dinâmico diretor, CL Edisson Karnopp, que saudou o anfitrião, amigo e 
companheiro, dizendo que, em nome do CL Jovelino cumprimentava a todos os leões, 
com os quais tem a honra e o privilégio de compartilhar a mesa diretora. Agradeceu a 

seu apresentador, o CL José Adalberto, declarando ter sido ele generoso em suas 
colocações e cumprimentou a todos os presentes, dizendo a todos “Boa noite, minha 
querida família Leonística!” Declarou que é sempre muito difícil fazer um discurso nos 
eventos do Lions, porque se entusiasmou muito ao se deparar, em sua chegada, com 
lindas jovens, que representam a Festa do Vinho da cidade, uma vez que uma de suas 
4 (quatro) metas no leonismo é voltada para os jovens, declarando ter um trabalho 
enorme junto à juventude e, por isso, se entusiasma muito quando os vê. Elogiou 
também a Invocação a Deus, detalhada, rica, proferida pela CaL Glória e declarou que 
o patriotismo se revigora ao ver uma entronização das Bandeiras como a que foi feita 
nesta noite e, em especial, a bandeira de seu Estado, o Rio grande do Sul, que muito 
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ama; que em suas andanças pelo mundo, com a graça de todos, a saúde que Deus 
lhes dá e o privilégio que o leonismo lhes possibilita, sempre leva uma Bandeira do 
Brasil e, quando o Hino Nacional Brasileiro é tocado lá, bate uma emoção muito forte, 
sendo um privilégio muito grande passar por esse tipo de emoção. Congratulou-se 
com os companheiros que já se pronunciaram, dizendo que eles tem o dom de 
envolverem a plateia e declarando que todas as convenções, quer distritais, quer 
internacionais, são uma fonte de revigoramento e de atualização para cada um de 
nós companheiros leões; que, nesta convenção serão avaliados os trabalhos 
realizados, o que foi feito até agora neste Distrito e em todos os outros 749 
(setecentos e quarenta e nove) Distritos do mundo; que se faz assim, no mês de abril, 
nas convenções que se realizarão no mundo todo, onde se terá a enorme satisfação 
de se eleger os vices que irão avançando, primeiro vice para Governador, segundo 
vice para primeiro vice os quais tomarão o comando dos distritos, fazendo projeções, 
não só porque vivemos um período especial no leonismo, não só para o próximo ano 
leonístico, mas para o próximo período que tem uma ênfase muito especial – o nosso 
centenário; que os nossos planos tem que ser muito mais vigorosos, mais amplos do 
que de um ano convencional; que tem conhecimento de que os companheiros estão 
trabalhando muito em suas metas, com a equipe GMT e a equipe GLT, com o Lions 
Internacional; que ouviu do CL José Rodrigues que ele já está com entusiasmo pleno e 
que levará muita esperança e convicção de fazer um grande ano leonístico em seu 
mandato que começará daqui a alguns dias. Declarou que, em síntese, é isso: uma 
convenção é um momento de trabalharmos e de produzirmos o que se poderia dizer 
o rótulo de um produto que foi produzido ao longo de um ano leonístico. O produto 
que será colocado no mercado, à meia-noite do dia 30 (trinta) de junho por cada um 
de nossos 750 (setecentos e cinquenta) distritos; o que for produzido estará no frasco 
e o rótulo nós produzimos, porque aqui tem o reflexo do que é uma convenção. 
Cumprimentou e agradeceu também ao público leonístico magnífico, avaliando uma 
presença de, aproximadamente, 500 (quinhentas) pessoas. Pediu aplausos para o 
Governador, para os organizadores deste evento e para o LC Santa Teresa, 
declarando ser um privilégio e uma honra estar aqui; que gosta muito do lema da 
cidade; “Terra dos Colibris e das Orquídeas”; que ele e sua esposa Rosenete tiveram a 
felicidade de serem ciceroneados pelos CCLL André e PDG Lacy que lhes mostraram 
as coisas maravilhosas da cidade e da região encantadora; que estamos 
encaminhados para fazer uma grande, rica e proveitosa convenção que começa no 
dia de hoje, se estende para amanhã e para domingo; que uma convenção é de 
trabalho, mas não só, porque aqui nós já estamos revigorando nossas energias para o 
trabalho, revigorando nossos conhecimentos e revigorando nossa liderança, nossa 
possibilidade de fazermos mais e melhor, no dia de amanhã, com a ajuda e com as 
mãos de mentores e amigos que aprendemos a conhecer e que são referências para 
os próximos anos leonísticos. Finalizando informou que amanhã fará uma palestra e 
que ele e sua esposa Rosenete se sentem privilegiados, acompanhados por Alguém lá 
de Cima e por todos os companheiros presentes, desejando que, a partir de amanhã, 
seja concretizada uma das maiores convenções que esse Distrito já teve. Agradeceu a 
todos e encerrou sua fala. Dando prosseguimento, o Mestre de Cerimônia agradeceu 
ao CL Edisson Karnopp e passou a palavra ao CL Governador, que fez algumas 
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homenagens de agradecimento e de gratidão, entregando certificados aos 
companheiros: PDG CL Gustavo Lessa Ráfare; PDG Wilson Tótola, por sempre serem 
parceiros nas convenções; PCC Ivan Lindemberg, em reconhecimento pela ajuda ao 
Distrito em todos os momentos importantes; CL Luiz Cordeiro, do LC Aracruz, 
convidando o 2º vice-governador, CL Zoé Antônio Donati para fazer a entrega em seu 
nome. O Mestre de Cerimônia comentou que a homenagem feita a esses 
companheiros é muito justa, explicando que o PDG Wilson Tótola, em várias 
convenções, doou o coco, fornecendo uma saborosa água de coco aos participantes; 
o PDG Ráfare sempre deu um grande suporte financeiro em todas a convenções em 
que ele, PDG Darly Vasconcellos e CaL Odalva, estiveram à frente na organização, 
agradecendo o carinho que sempre receberam dele; o PDG Ivan Lindemberg sempre 
doou a cerveja servida em várias convenções. Em seguida, passou às mãos do 
Governador a comenda para ser entregue ao Patrono da XVII Convenção. O DG 
Jovelino Venturim Filho, ao entregar referida comenda, comentou que foi uma honra 
convidá-lo para ser o patrono desta convenção e que, antes de tudo, ele tem o 
reconhecimento de sua família. Manifestando-se, o PDG Danilo Edson Duarte 
declarou que o Governador é como um irmão, é seu companheiro, tio de seus filhos e 
médico da família; é tudo e agora, essa lembrança que recebe ficará mais presa em 
um cantinho íntimo, pessoal de seu coração, onde poucas pessoas tem lugar e 
agradeceu a homenagem. Retomando a palavra, o Mestre de Cerimônia agradeceu 
sua honrosa indicação e encerrou sua participação, devolvendo o colar, recebendo 
muitos aplausos dos presentes. O Governador, declarando reconhecer o adiantado da 
hora e que muitos devem estar cansados da viagem, informou que precisava dizer 
algumas palavras. Prosseguindo, cumprimentou o Mestre Karnopp, dizendo que foi 
um de seus orientadores, quando se preparava para assumir a Governadoria; 
cumprimentou a todos os demais componentes da mesa diretora; agradeceu, com 
ênfase, a sua Companheira Sandra Rocha Venturim; ao LC Santa Teresa Colibri, 
ressaltando que este está demonstrando capacidade de trabalho, partindo da 
inexperiência e mostrando de forma evidente a capacidade que tem de organizar um 
evento tão importante como este, de tanta responsabilidade. Agradeceu ao PDG 
Darly Anacleto Vasconcellos e à CaL Odalva, ressaltando que os dois tem sido 
incansáveis em sua colaboração e sempre estão dispostos a mostrar serviço; aos CL 
Helio José Sussai e à CaL Denice, à CaL Ângela e a tantas pessoas que participaram de 
forma árdua e incansável para fazer o que vamos presenciar neste final de semana.  
Declarou que é preciso reconhecer aqueles que vem ajudando, aos outros 
governadores que o antecederam, dizendo que o Distrito não tem uma condição de 
alavancar dinheiro através de atividades; que o Governador do Distrito tem que 
dirigir o Distrito à custa de subsídios advindos dos clubes, o que, às vezes, ocorre de 
forma irregular, trazendo dificuldades financeiras para o Distrito. Agradeceu à 
empresa Selita, dizendo que ela sempre foi parceira do Distrito; ao SICOOB, que está 
ajudando de uma forma tão diferenciada; à Fiori; à Cooperativa de Alfredo Chaves; ao 
comércio de Santa Teresa em geral; a todos os companheiros que ajudaram a 
alavancar, dando condições financeiras e materiais para que este evento ocorra da 
forma como foi desejada por seus organizadores. Ressaltou que sua gestão esta a 
quase 03 (três) meses de seu término, havendo dois companheiros que o tem 
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acompanhado desde o início de seu mandato e que merecem o seu agradecimento: o 
1º vice-governador e o 2º vice-governador, bem como também o CL Edson Francis da 
Silva Souza que, com certeza, será eleito no domingo como futuro 2º vice-
governador; que o nosso Distrito, nos próximos 03 (três) últimos meses e com a 
participação de todos os clubes, buscando avançarmos, produzirmos e realizarmos 
atividades as mais relevantes possíveis, dignas de um leonismo do 3º Milênio, deixará 
assim um bom legado para a posteridade leonística do Distrito. Informou que, pelos 
dados estatísticos, dentro do Distrito Múltiplo LC, o Distrito LC11 vem se destacando, 
tanto no aspecto funcional, no aspecto estrutural, quanto no aspecto financeiro; que 
todos os clubes se encontram em situação regular; que tem a grata satisfação de 
comunicar a presença de dois novos clubes de São Mateus, que já estão totalmente 
estruturados, agradecendo a presença dos companheiros daqueles clubes; que 
outros Distritos estão tendo dificuldades na manutenção de clubes e de associados; 
que, dentro de nossos clubes e de nosso Distrito, temos que nos dar as mãos, 
respeitarmo-nos, sermos éticos, exercer o companheirismo verdadeiro; que hoje nós 
fizemos o nosso Conselho Distrital, que foi de trabalho puro e simplesmente, dizendo 
que foi lindo e que quem não pode participar, perdeu, porque pudemos aquilatar o 
potencial de nossos PDGs e de vários companheiros na discussão dos problemas de 
nosso Distrito; que o Distrito vai atingir sua meta de número de associados, 
revertendo a situação de negatividade em seus quadros; que, economicamente, o 
Distrito está saneado e vai deixar dinheiro em caixa para que o futuro governador 
possa começar a trabalhar logo que assumir a governadoria; que foi feito um trabalho 
de base GMT e GLT nos eventos, nos conselhos, nos treinamentos efetivos em nível 
de clubes, de Divisão e de Região que deverá ter continuidade até aprimorar mais a 
todos. Comentou que nosso próximo Governador, CL José Rodrigues, com certeza 
não passará as dificuldades pelas quais ele passou, mas talvez, pelo momento 
econômico pelo qual o Brasil passa, outras dificuldades poderão surgir, porém espera 
que ele não deixe que possíveis dificuldades financeiras possam possibilitar a evasão 
nos clubes, recomendando cautela no gerenciamento das finanças dos clubes e do 
Distrito para que não se tenha de aumentar o valor das taxas distritais, o que, com 
certeza, gerará insatisfação e evasão. Reiterou seus agradecimentos a todos os 
presidentes de clubes, a todos seus assessores e a todos os PDGs dos quais recebeu 
total e absoluto apoio durante este ano leonístico, manifestando o desejo de que o 
mesmo apoio seja dado aos próximos governadores e declarando que, se o 
governador não tiver atrás de si o apoio e o suporte que teve, ele estará fadado a 
passar por grandes dificuldades; que este final de semana traga para todos os 
momentos de alegria, de rever os amigos, de conhecer outros e que todos saiam 
alegres e felizes por terem participado de um evento que traga maior motivação para 
continuar na vida Leonística. Encerrou desejando uma boa noite a todos e convidou 
para participarem do coquetel, convidando o PDG Gustavo Sebastião Lessa Ráfare 
para fazer a Oração pelo Brasil e, em seguida, o PID Edisson Karnopp para guarnecer 
o Pavilhão Nacional, solicitando aos presentes uma salva de palmas. Declarou 
encerrada a Sessão de Instalação da XVII Convenção Distrital. E, para que cumpra 
suas finalidades, lavrou-se esta ATA que passa a integrar o acervo da XVII Convenção 
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do Distrito LC-11. Santa Teresa, 08 de abril de 2016. CL Helio José Sussai, Secretário 
Geral da XVII Convenção do Distrito LC-11 - AL 15/16.  

 
ATA DA PRIMEIRA PLENÁRIA DA XVII CONVENÇÃO DO DISTRITO LC-11  

 
Aos nove dias do mês de abril do ano dois mil e dezesseis, com início às oito horas e 
trinta minutos, tendo por local o Parque de Exposições e Eventos “Frei Estevão 
Eugênio Corteletti”, localizado em Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, realizou-se 
a PRIMEIRA PLENÁRIA da XVII Convenção do Distrito LC-11, presidida pelo CL Jovelino 
Venturim Filho, Governador do Distrito. A Mesa Diretora foi composta pelo CL PCC 
Darly Anacleto de Vasconcellos que convidou o Governador CL Jovelino Venturim 
Filho, o Diretor Internacional PID Edisson Karnopp, o PDG Deocleciano Fonseca de 
Andrade Filho, o PDG Francisco Roberto Carvalho Moreira, o 1º Vice Governador CL 
José Rodrigues dos Santos, o 2º Vice Governador, CL Zoé Antônio Donati, o PDG 
Wilson Tótola, o PDG Josias Marques de Azevedo e a PDG Zuraide Figueiredo Guedes. 
Invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre as pessoas, o Governador deu 
início aos trabalhos e convidou a CaL Sandra Rocha Venturim, para proferir a 
Invocação a Deus e, após, cumprimentou a todos, declarando ser este mais um dia de 
trabalho na busca de compreender o leonismo e agradeceu a todos que, 
diretamente, ajudaram para que a Comissão de Convenção pudesse realizar seu 
trabalho. Em seguida, convidou o PID Edisson Karnopp para guarnecer o Pavilhão 
Nacional; a CaL Roselene, o Pavilhão do Estado do Rio Grande do Sul, a CaL Ângela 
Maria Gripe, o Pavilhão do Estado do Rio de Janeiro, o CL 1º Vice-Governador, José 
Rodrigues dos Santos, o Pavilhão do Lions Internacional, o 2º Vice-Governador, CL 
Zoé Antônio Donati, o Pavilhão do Estado do Espírito Santo, o PDG Francisco Roberto 
Carvalho Moreira, o Pavilhão da ONU e a PDG Zuraide Figueiredo Guedes, a Bandeira 
do Município de Santa Teresa, que foram saudados pelos presentes com o cântico da 
primeira estrofe e estribilho do Hino à Bandeira. Nomeado Mestre de Cerimônias, o 
PCC Darly Anacleto de Vasconcellos, agradeceu a deferência, prometendo 
desenvolver seu trabalho com eficiência e dedicação. Na sequência, o Mestre de 
Cerimônias convidou o CL Helio José Sussai, Secretário do Distrito e Secretário da 
Convenção, para fazer uso da palavra e dar ciência aos convencionais da Resolução 
que nomeou as Comissões Técnicas da XVII Convenção – Luz e Esperança. Este, após 
cumprimentar a todos, iniciou a leitura da Resolução nº 13, que vai transcrita: 
“RESOLUÇÃO Nº 13 COMISSÕES TÉCNICAS DA XVII CONVENÇÃO DISTRITAL – LUZ E 
ESPERANÇA – DISTRITO LC 11 – AL 2015/2016 o CL Jovelino Venturim Filho, 
Governador do Distrito LC 11 AL 2015/2016. No uso de suas atribuições estatutárias e 
regimentais; e CONSIDERANDO a necessidade de oferecer um prazo de preparação 
aos companheiros que irão colaborar na realização da XVII Convenção Distrital, como 
integrantes das Comissões Técnicas; e CONSIDERANDO que proceder essas 
nomeações antecipadamente muito colabora para o bom andamento dos trabalhos, 
pois terão tempo suficiente para adequar-se a um bom local para melhor desenvolver 
e executar suas tarefas; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR, Ad Referendum da XVII 
Convenção Distrital, conforme estabelece o ART. 56 do Estatuto do Distrito LC11, os 
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Membros das Comissões Técnicas, a realizar-se na Cidade de Santa Teresa/ES, nos 
dias 08-09 e 10 de abril de 2016 e nomear a seguir os companheiros (as) abaixo 
designados. Ficando os mesmos compromissados a estarem presentes no dia 08 de 
abril, quando da abertura da Convenção. COMISSÃO DE ESTATUTOS E 
REGULAMENTOS PDG Luiz Carlos Nunes – Presidente, PDG CL José Adalberto Rebelo 
de Oliveira – LC Aracruz – Membro, CL Cláudio Guimarães – LC Cach. Itapemirim 
Rubem Braga – Membro, PDG CL Danilo Edson Duarte – LC Vila Velha – Membro, CaL 
Terezinha Domingas Perovano – LC Vitória Mater – Membro, CaL Adélia Fernandes – 
LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e a Freira – Membro, PDG Josias Marques de 
Azevedo – LC Serra – Membro. COMISSÃO DE CREDENCIAIS PDG Wilson Tótola – LC 
Pinheiros – Presidente, PDG Zuraide de Figueiredo Guedes – LC Porciúncula, CL Luiz 
Soares Cordeiro – LC Aracruz – Membro, CL Edevaldo Estevão Pereira – LC Cachoeiro 
de Itapemirim Frade e a Freira – Membro, CL José Carlos Tagliaferre – LC Nova 
Venécia – Membro, CL Marco Antônio Fontana – LC Colatina – Membro, CL Clovis Luiz 
de Oliveira – LC Aracruz – Membro. COMISSÃO DE INDICAÇÃO PDG José Eduardo 
Cogo – LC Colatina – Presidente, PCC Ivan Lindemberg – LC Niterói São Francisco – 
Membro, CaL Maria da Conceição Souza – LC Porciúncula – Membro, CL Carlos André 
Covre – LC Pinheiros – Membro, CaL Angela Maria Gripe – LC Porciúncula – Membro, 
CL Fabrício Lírio Rodrigues – LC Campos. COMISSÃO DE ELEIÇÕES CL David Alberto 
Loss – LC Cach. Do Itapemirim – Presidente, CL José Maria Herzog – LC Linhares – 
Membro, CL Riandro Petrucci Pireda – LC Porciúncula – Membro, CL Erenilson Jardim 
Marinho (Pardal) – LC Casimiro de Abreu – Membro, CaL Odalva Fonseca de 
Vasconcellos – LC Guarapari. COMISSÃO DE MOÇÕES PDG CL Luiz Carlos Nunes – LC 
Vila Velha Gloria – Presidente, CaL Aparecida Angela da Mata Gaspar – LC Porciúncula 
– Membro, CL Altamir Zamperlini – LC Aracruz – Membro, PDG Antônio Moreira – LC 
Nova Venécia – Membro, CaL Terezinha Domingas Perovano – LC Vitória – Membro, 
CaL Eliane Prates de Figueiredo – LC Niterói São Francisco. COMISSÃO DE PRÊMIOS 
SUBCOMISSÃO A CaL Sônia Duarte Borges – LC Cachoeiro de Itapemirim – 
Presidente/ Membros CaL Leila Giane Pereira de Azevedo – LC Serra, CaL Vergínea 
Dias Lindenberg – LC Niterói São Francisco: Leão mais Idoso, Leão mais Jovem, Leão 
Mais Novo no Leonismo 29/02/2016, Leão mais Antigo no Leonismo, Delegação com 
maior número de Associados, Delegação com maior percentual de Domadoras, 
Delegação mais numerosa, Maior Delegação de Leos, Maior Delegação de Castores. 
SUB COMISSÃO B CaL Marilza Moreira da Silva – Presidente/Membros CaL Maria da 
Glória Costa Santiago – LC Guarapari, CaL Maria da Glória De Martin – LC Vila Velha 
Glória, CaL Selma dos Santos Moreira – LC Campos Planície, CL Carlos Frederico da 
Silva Paes – LC Campos Tamandaré, CL Jorge Calixto – LC Araruama: Melhor Flâmula, 
Melhor Galhardete, Melhor Pin, Melhor Boletim. DG Jovelino Venturim Filho AL 
2015/2016. Em seguida, passou para a Comissão de Indicação desta Convenção as 
moções apresentadas e aprovadas pela Comissão de Moções e pela plenária: Moção 
apresentada pelo LC Itaperuna, que indica a CL Edson Francis da Silva, para o cargo de 
2º Vice-Governador; a Moção do LC Aracruz, que indica o CL Zoé Antônio Donati para 
o cargo de 1º Vice-Governador; a Moção do LC Serra que indica o nome do CL Josias 
Marques de Azevedo para o cargo de 2º Vice-Presidente do Conselho de 
Governadores, informando que essas três moções foram aprovadas no 3º Conselho 
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Distrital, em Itaperuna. Apresentou ainda outras duas moções apresentadas e 
aprovadas no 4º Conselho Distrital, em Santa Teresa, conforme segue: a Moção que 
indica o CL Deocleciano de Andrade Filho para concorrer ao cargo de 2º vice-
presidente do Conselho de Governadores e a Moção do LC São Pedro da Aldeia, que 
indica o CL José Rodrigues dos Santos para o cargo de Governador do Distrito LC11 no 
AL 2016/2017. Finalizando, devolveu a palavra ao Mestre de Cerimônia que convidou 
o CL Alcides Zerboni Soares, do LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e a Freira para 
fazer as homenagens póstumas, desta XVII Convenção do Distrito LC11, a qual vai 
transcrita a seguir: “Caríssimo CL Governador Jovelino Venturim Filho, Estimado PID 
Edisson Karnopp, Orador Oficial de nossa Convenção, PCC, PDG, Embaixador de LCIF, 
Presidente do Lions Clube de Guarapari, CL Darly Vasconcellos, Cidadã Benemérita de 
Cachoeiro de Itapemirim, Guardiã da Bondade de Cachoeiro de Itapemirim, Cidadã 
Benemérita de Porciúncula, Cidadã Porciunculense, Mãezona do Distrito LC 11, filha 
de seu Aristides e de Dona Maria Rita, PDG CaL Zuraide de Figueiredo Guedes, 
Demais Dirigentes Leonísticos e Autoridades que compõem, que adornam, que 
enfeitam, e que embelezam a mesa de honra, Prezados e diletos Companheiros, 
Convidados, visitantes, Leos, Castores e Queridíssimas, talentosas, competentes, 
adoradas, batalhadoras, encantadoras, prendadas, inteligentes, sábias e belas 
mulheres do leonismo e fora dele presentes nesta Convenção. Façamos uma lista de 
grandes companheiros, de grandes líderes do nosso movimento... Quem nós mais 
víamos nos últimos encontros... Quantos ainda vemos... Quantos já não encontramos 
mais... É por aí nobres Companheiros” Declarou que este é o momento de 
homenagear aqueles que viajaram a serviço do Rei Jesus e solicitou à CaL Ivana Sossai 
Zerboni e à CaL Carmem para ajudarem-no, colocando uma cadeira para cada 
companheiro falecido, e, recomendando que todos respondessem ‘presente’, passou 
a chamar seus nomes: “1 – Companheiro José Nunes da Fonseca, do LC Campos 
Planície; 2- Companheiro Manoel Francisco da Silva Araújo, do LC Niterói Fonseca; 3 – 
Companheiro João Batista do LC Niterói Fonseca; 4 – Companheiro Onete Faria 
Daflon do LC Nova Friburgo; 5 – DM Rosa Maria Gentil Leite do LC Nova Friburgo; 6 – 
Companheiro Jairo Fernandes de Jesus do LC Nova Venécia e 7- Companheiro Dario 
Martinelli, do LC São Gabriel da Palha. Esta última cadeira, é uma cadeira de honra, é 
para o filho mais ilustre, desta linda, encantadora e bucólica cidade de Santa Teresa, 
trata-se do Biólogo e Ambientalista, Dr. André Ruschi, que tanto soube valorizar e 
divulgar o nome da cidade a nível estadual, nacional e mundial, pelos relevantes 
serviços prestados à humanidade. O movimento leonístico registra os mais sinceros 
votos de pesar, a família Ruschi, ao leonismo desta cidade e a comunidade, que tanta 
falta irá sentir, da convivência sempre harmoniosa deste filho tão querido e tão 
ilustre. Nossos sentimentos, ao LC Santa Teresa e a todos os cidadãos deste 
município. É verdade que nos assalta neste momento um sentimento indefinido, 
porque não sabemos certo, se nos alegramos com as excelentes lembranças que 
temos do convívio enaltecedor, ou se manifestamos a nossa tristeza, em estarmos 
presentes nesta Convenção e não depararmos com as figuras simpáticas e generosas 
dos saudosos Companheiros. É certo que, muitos são os rostos simpáticos e amigos, 
que hoje nós encontramos, mas faltam vocês companheiros, já não os abraçamos 
mais, já não podemos mais discutir as ideias, os lances que nasciam dos sensos 
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lógicos e de suas profundas inteligências. Como todos os Companheiros podem ver, 
homenagear os saudosos e ilustres mestres do leonismo, é uma oportunidade ímpar 
para aprendermos muito, sobre humildade, equilíbrio, serenidade, educação, 
gentileza, respeito, consideração, altruísmo, moderação e cidadania. O exemplo de 
vocês deve ser disseminado entre as gerações de Companheiros, Companheiras e 
Domadoras de nosso movimento no Distrito LC-11 e no nosso país. Aos jovens, para 
que aprendam a ter esperança e lutar. Aos maduros e velhos para que saibam que o 
homem tem uma alma imortal cujo brilho varia na mesma medida de sua compaixão 
pelos outros. Embora não possamos apertar-lhes as mãos, mas pelo menos podemos 
ver o brilho de seus olhares generosos, refletindo nos olhos emocionados de cada um 
dos convencionais. Há momentos na vida em que sentimos tanta falta de alguém que 
o que mais queremos é tirar essas pessoas de nossos sonhos e abraçá-las. Lembrando 
o nosso saudoso CL Elias Yunes Júnior, do LC Nova Friburgo, que mantinha em sua 
mesa do escritório de trabalho, sempre às vistas de todos os que por ali passavam, 
onde afirmava existir três coisas básicas na vida, que todo cidadão precisa saber, que 
é (Ler, escrever e fazer conta de cabeça). Como é momento de lembranças, vamos 
voltar a XVI Convenção do Distrito, em Cachoeiro de Itapemirim, quando a Oradora 
oficial a PID CaL Rosane Terezinha Vailati, mencionou brilhantemente em sua fala e 
eu adaptei exatamente para o momento e afirmo: As pessoas que trabalham, 
merecem o nosso respeito. As pessoas que além de trabalhar, contribuem para 
engrandecer o nosso movimento, merecem nossa gratidão. Mas as pessoas como 
vocês, que partiram a serviço do mestre, merecem as bênçãos de Deus. Se Cora 
Coralina estivesse em nosso meio, nesta Convenção, realizada na bucólica, 
acolhedora, encantadora e belíssima cidade dos Colibris, a nossa Santa Teresa, 
certamente ela diria mais ou menos assim, para homenagear e para dizer a vocês que 
partiram a serviço do Grande Mestre, o quanto vocês representam para o nosso 
movimento leonístico, para a nossa sociedade e para as nossas vidas: ‘Não sei.../ se a 
vida é curta.../ Ou longa demais para nós./ Mas sei que nada do que vivemos/ Tem 
sentido/ Se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser: colo que 
acolhe, braços que envolvem, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que 
contagia, lágrima que corre, olhar que sacia e amor que promove. E isso não é coisa 
de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz que ela não seja nem curta, 
nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura... enquanto durar.’ E 
Santo Agostinho, em sua infinita sabedoria, confortaria os entes queridos dos que 
partiram, com esta oração: A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado 
do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuo sendo. 
Me deem o nome que vocês sempre me deram, falem comigo como vocês sempre 
fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no 
mundo do criador. Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que 
nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu 
nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo. Sem nenhum 
traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que sempre significou, o fio não 
cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora 
de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que 
aí ficou, siga em frente, a vida continua, linda e bela como sempre foi’. Estamos na 
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convenção da Terra dos Colibris, na companhia do CL Jovelino Venturim e da CaL 
Sandra, porém trazemos nosso Rei da nossa Cachoeiro de Itapemirim, que é aquele 
que sabe expressar com suas canções, verdadeiras obras primas, como ....Nossa 
Senhora, Jesus Cristo, Eu tenho tanto para lhe falar, Eu quero apenas e muitas outras. 
Agora para este momento solene, ele através de uma das canções mais lindas, com 
letra das mais profundas, que entendemos se encaixar perfeitamente para o 
momento e tem em seu refrão a frase mais apropriada e mais certa que é ‘TUDO 
QUANTO AQUI ELE DEIXOU, NÃO PASSOU E VAI SEMPRE EXISTIR, FLORES NO 
CAMINHO QUE PISOU, O CAMINHO CERTO A SEGUIR.’ Encerrando, solicitou que 
todos ficassem de pé para homenagear nossos saudosos companheiros que partiram 
para junto do Grande Mestre, ao som da música de Roberto Carlos que diz “Tudo que 
Ele aqui deixou ....”, agradecendo, com um grande abraço e um beijo no coração. O 
Mestre de Cerimônia passou a palavra ao CL Governador que declarou ter chegado 
um dos melhores momentos da Convenção, principalmente, porque se tem como 
Orador Oficial da XVII Convenção um companheiro da estirpe de Edisson Karnopp, 
Diretor Internacional AL 2010/2012 e o convidou para fazer sua palestra. Este saudou 
o Governador, a mesa diretora dos trabalhos e a todos os presentes, dizendo, 
enfaticamente: “Bom dia, minha querida família leonística!” Iniciando, passou a 
discorrer sobre a importância de se respeitar o horário, informando que o Lions 
Internacional preza muito pelo cumprimento dos horários estabelecidos e indagou se 
alguém da plateia sabia quem é Li Yung Choi, quando apenas o Governador declarou 
saber, tendo o orador comentado que nossa comunicação é boa, mas ainda precisa 
ser melhorada e informou que ele será o futuro Presidente do Lions Internacional e 
que será eleito 3º Vice- Presidente, tomando posse no Japão; que foi uma grande 
surpresa a escolha do nome dele para o cargo e que o principal motivo para sua 
indicação foi ter sido ele o Diretor da Convenção Internacional realizada na Coreia do 
Sul, quando se revelou uma pessoa discreta, cumpridora de todos os seus deveres, 
horários, etc., motivo pelo qual passou a ser observado pelo leonismo internacional, 
por quem tem o poder de decidir quem pode ou não pode ser candidato a presidente 
internacional. Naquela convenção, na Coreia do Sul, não se acreditava que seria uma 
boa convenção, mas todos foram surpreendidos, tendo sido a maior convenção de 
todos os tempos do Lions Internacional, com mais de 55.000 (cinquenta e cinco mil) 
inscritos, quando o que se tinha em convenções anteriores era 15.000 (quinze mil), 
25.000 (vinte e cinco mil), 30.000 (trinta mil) inscrições; que o desfile do Leonismo, 
nas ruas da cidade, contou com mais e 27.000 (vinte e sete mil) leões; os hotéis foram 
ocupados, frotas de ônibus foram trazidas de outros países, porque eles não tinham a 
quantidade necessária para atender a tantas pessoas; o horário foi criteriosamente 
cumprido, conforme constava no cronograma daquela convenção. Tal eficiência fez 
com ele fosse convidado ao cargo de Presidente do Lions Internacional. Comentou 
ser importante lembrar tal fato, porque somos representantes da Associação 
Internacional de Lions Clubes, representantes do Presidente Internacional; que sua 
vinda como orador é custeada pelo Lions Internacional, para trazer ensinamentos; 
que a Diretoria do LCI, quando se reúne, respeita rigorosamente os horários pré-
estabelecidos, ressaltando a importância disso e recomendando que o mesmo 
aconteça nesta convenção; que o Lions Internacional tem uma palestra muito boa, 
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intitulada “Conflito de Gerações” e que pode ser acessada em seu site; que 
atualmente se procura fidelizar o quadro social, uma vez que os jovens não gostam 
do Leonismo, porque não há respeito pelos horários, bem como não gostam de 
reuniões muito longas, com discussões prolongadas, quando se poderia resolver tudo 
de forma mais rápida; que isso é um grande desafio do movimento leonístico, que foi 
constatado em pesquisas feitas que muitos associados deixaram o movimento 
exatamente pelos motivos anteriormente expostos. Prosseguindo, passou a discorrer 
sobre a organização territorial do Lions Internacional, informando que está 
distribuído por 07 (sete) Áreas Estatutárias e que o Brasil está inserido na Área 
Estatutária 3, que é composta pela América do Sul, América Central, México e Ilhas 
do Caribe, totalizando cerca de 84 (oitenta e quatro) governadores e cerca de 40 
(quarenta) países, considerando-se os pequenos países; que há uma distribuição de 
tarefas para serem oradores oficiais em cada área estatutária e que o trabalho de 
orador é indicado por Lions Internacional, entre ex-diretores e os dois diretores do 
ano, como é o seu caso e, por isso, ele a CaL Rosenete estão muito lisonjeados e 
agradecidos pela oportunidade, porque, neste ano, conseguiu agendar em seu 
calendário 10 (dez) convites para ser orador nacional e internacional; que é o orador 
mais requisitado dentre os 27 (vinte e sete) oradores da Área Estatutária 3 e tem 
como lema: “Juntos e felizes nós servimos mais e melhor”; que a CaL Rosenete é sua 
assessora para todos os assuntos; que a finalidade principal de estarem aqui é fazer a 
felicidade de todos; que estão no leonismo, porque querem ser felizes e fazer felizes 
o próximo, nossas comunidades, mas para isso é preciso estar bem consigo mesmo. 
Continuando, comentou que estamos num período especialíssimo, que é o nosso 
centenário, celebrando os cem anos de glórias, de vitórias, de sucesso de nossa 
associação internacional e, por isso, é preciso não só comemorar e celebrar o que foi 
feito até aqui, mas também pensar aonde se quer ir nos próximos cem anos; que o 
nosso futuro presidente internacional do AL 2016/2017, Bob Corlew, o nosso 
presidente do centenário, sabedor que se terá novos desafios, tem como lema 
“Escalar novas Montanhas” e  já disse que “os clubes são o nosso sangue vital e são a 
chave e a saúde para a longevidade de nossa organização”. Nada acontece no 
leonismo, se não acontecer nos clubes; que o Governador só será bem sucedido se os 
clubes estiverem bem, declarando que é por isso que somos uma associação 
internacional de Lions Clubes. Teceu comentários sobre as convenções realizadas no 
Peru, onde são feitas, além das eleições de governadores e vice-governadores, 
também são eleitos presidentes de Divisão, presidente de Região, sendo feita 
campanha pelos concorrentes com distribuição de brindes. Também é eleita a Noiva 
da Convenção, escolhida entre as candidatas eleitas em cada Distrito; a mãe do ano e 
o pai do ano, não sendo um cargo meramente decorativo, havendo uma 
programação a ser cumprida pelos vencedores, com visitas a todos os clubes dos 
Distritos. Em seguida, recomendou ao futuro governador que estabeleça suas metas 
para o ano de seu mandato, com o auxílio dos coordenadores de GMT e GLT e que 
procure tratar seus clubes como filhos e, quando perceber que um clube não está 
bem, procure ajudá-lo, antes que fique numa situação crítica para que ele não acabe. 
Recomendou que devemos transformar perda, evasão em fidelização, serviços em 
satisfação, declarando que isso só acontece quando se tem serviço; que, para o êxito 
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do clube, deve-se envolver os associados em atividades, treinar nossos dirigentes 
para que tenhamos serviço; que é preciso trabalhar a revitalização e o revigoramento 
de nossos clubes, para que se tenha crescimento real e resultados; que precisamos 
ter um plano eficaz para trazer novos associados, permitindo a expansão dos 
serviços; trabalhar a cultura do crescimento durante, 365 dias, 52 semanas, 12 
meses, buscando sempre atingir as metas traçadas para os quatro trimestres do ano 
leonístico, o que o ajudará a perdurar, devendo os projetos de serviços satisfazer e 
atender aquilo que a comunidade quer e precisa; que é preciso desenvolver 
atividades realmente necessárias à comunidade, bem como buscar atividades atuais, 
modernas, de modo que as atividades das comunidades sejam conjugadas com os 
interesses dos leões; que deve constar no planejamento dos clubes a preparação de 
líderes no clube para que os associados atuais continuem motivados, comprometidos 
e felizes com o movimento, com o leonismo. Comentou que alguns clubes mais 
antigos precisam rever a sua situação e que outros já estão fazendo isso; que havia 
clubes de mulheres com poucas associadas e que não viam mais perspectivas e 
oportunidade de fazer alguma coisa, mas foram assessoradas por planos de trabalho 
do Lions Internacional e decidiram se dedicar exclusivamente a um tema e passaram 
a ser clubes de sucesso, com um só tipo de atividade, citando exemplos das 
atividades desenvolvidas; que é preciso rever as atividades, a finalidade, o propósito 
do clube para continuar a ter sucesso. Falou sobre a possibilidade de se fundar clubes 
de interesse especial, como por exemplo, trabalhar exclusivamente com uma meta, 
uma atividade; criar clubes com filiais, os núcleos, com mais jovens. Enumerou as 
várias gerações e suas características, destacando a geração mais jovem, dizendo que 
esta geração, segundo pesquisas feitas, já detém mais de 20% (vinte por cento) do 
conhecimento e que, em menos de 10 (dez) anos, ela estará em 75% (setenta e cinco 
por cento) das atividades de serviço e do conhecimento em suas mãos. Conclamou a 
todos para que busquem ter os jovens a seu lado, porque todos são responsáveis por 
eles, pelas nossas organizações, pelas nossas instituições e, entre elas, o Lions, que 
precisa ter, em seus quadros, os jovens, dando-lhes toda atenção possível, se 
quisermos manter nossa entidade no futuro, porque sem as novas gerações não 
teremos futuro. Por isso, é preciso unir o presente e o futuro e, foi pensando nisso, 
que o Lions Internacional formou uma equipe de leões e contratou profissionais 
externos para avaliar o que se deve fazer a partir dos próximos anos para continuar a 
ter o sucesso alcançado até hoje. Declarou que as coisas estão difíceis para todos, 
principalmente, por não se saber o que os jovens irão fazer, onde eles irão chegar, 
onde poderemos interferir e como ajudar; que os jovens precisam de atenção e 
carinho e de se sentir protegidos pelas gerações mais velhas, principalmente na 
infância, para o bem de nossas famílias, de nossas comunidades, porque eles nunca 
estiveram tão conectados entre si e com o mundo todo, em qualquer momento, e 
tem demonstrado a sua força de mobilização; que o Lions depende das novas 
gerações como o mundo depende da água, concluindo que, ou trazemos os jovens 
para junto de nós, ou outros os levarão. Comentou sobre o problema da água e o 
descaso das pessoas com isso, dizendo que água limpa, significa saúde e vida e água 
poluída significa doenças. Apresentou o plano do Lions Internacional que, por 
enquanto, está sendo chamado de Lions Adiante, Lions Avante, não sabendo o nome 
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final que receberá na Convenção de Fukuoka, no Japão; que tal plano envolve tudo o 
que falou até agora, com sugestões inclusive a roda com os quatro trabalhos: 
Juventude, Fome, Visão e Meio Ambiente; que não sabe se continuará assim, ou se 
mudará no próximo ano leonístico. Indagou sobre o Coordenador do Centenário do 
Distrito LC11, sendo informado que é o CL David Alberto Loss, cujo trabalho foi muito 
elogiado pelo orador. Outro tema abordado foi “Meu Clube a meu modo” - Protocolo 
versus Programa, comentando que existe certa confusão no entendimento do 
significado destas duas palavras, afirmando que o protocolo deve ser respeitado, para 
se evitar o esvaziamento das reuniões e de outros eventos leonísticos; que é preciso 
planejar bem as reuniões para que não sejam longas e cansativas, devendo ter 
objetividade, porque não há tempo a perder. Enfocou também os “Clubes Alerta”, 
aqui chamados “Prioritários”, explicando que são aqueles que tem menos de 20 
(vinte) sócios, baixa frequência nas reuniões, baixo índice de serviços, diretoria que 
não se renova, que não envia seus informes, que tem saldo devedor, evasão de 
associados, que passam mais de um ano sem admitir novos associados, que não 
comparecem aos eventos do Distrito, recomendando que os futuros governadores 
usem suas equipes de GMT e GLT para atuar e procurar resolver essa situação, 
evitando que ela não perdure; que precisamos recrutar sócios que sejam de interesse 
do clube existente ou de um novo clube. Declarou ainda que, se quisermos ter um 
clube de interesse especial, teremos que recrutar sócios que tenham aquele perfil, 
que atendam àquele interesse, orientando-os, acompanhando-os e estimulando-os, 
trabalho que deve ser feito pelo clube padrinho e pelo orientador. Falou sobre as 
metas especiais para o Distrito e para os presidentes de clubes, declarando que o 
sucesso do Centenário do leonismo depende do trabalho realizado por eles e o Lions 
Internacional agradece; que os presidentes dos clubes e os governadores dos 
Distritos precisam preparar  os seus sucessores e incentivou a posse conjunta, em 
abril, comentando que não traz nenhum custo para o Distrito, dizendo que é preciso 
traçar metas e lutar para atingi-las; que problemas sempre existiram e o Lions foi 
fundado por Melvin Jones em 1917 justamente para tentar resolvê-los, porque foi 
numa época de muita crise e o Lions existe para que sejamos felizes; que se pode 
começar com coisas simples como, por exemplo, convidar mais um associado; que 
atualmente se fala da Equipe do Governador formada pelo Governador, pelo ex-
governador imediato, 1º e 2º vice-governadores que deve trabalhar em harmonia. 
Falou sobre o projeto Legado do Centenário à comunidade, estimulando os clubes a 
se empenharem e deixarem uma marca das comemorações do centenário do Lions 
Internacional em sua comunidade.  Finalizando, recomendou que se cultive o 
ecumenismo em respeito às religiões e aos companheiros das mais diversas correntes 
religiosas e agradeceu a atenção de todos, desejando que todos sejam felizes, 
dizendo que ele e sua companheira Rosenete fazem o leonismo a quatro mãos, duas 
cabeças e um só coração e citou o pensamento de Albert Sweitzer “Não sei qual será 
teu destino, mas uma coisa sim sabe: os únicos que serão verdadeiramente felizes 
são aqueles que buscam e que encontram como servir.” Agradeceu a atenção de 
todos, declarando ter feito o melhor possível. O CL Theócrito Valle Santiago pediu a 
palavra, tendo feito as seguintes colocações: lá fora, a sociedade se debate com o  
problema do Aedes Aegipt e, aqui dentro, o que preocupa é o status quo, declarando 
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que a visita do Governador aos clubes não funciona; que o ilustre orador, em sua fala, 
comentou que precisamos aproximar os jovens, porém considera que o jovem precisa 
ser treinado, porque ninguém pode gostar do leonismo se não conhecê-lo; que o 
leonismo é sublime e que sai-se do movimento, não por ele, mas pela falta de 
companheirismo, pela falta de ética, sendo necessário que se exija isso dos clubes, 
porque o leão merece respeito; que é preciso que se exija treinamento para os 
nossos jovens. Usando a palavra, o orador oficial declarou que concorda com as 
palavras do companheiro e que, para atender ao que ele recomenda, é preciso que 
sejam acionadas as equipes de GMT e GLT. Em seguida, convidou o CL Zoé Antônio 
Donati e a CaL Soraya Brunhara Canuto de Andrade para virem à frente, explicando 
que a CaL Soraia é a coordenadora GMT e responsável pelos treinamentos no 
Distrito; convidou também a CL Theócrito Valle Santiago, que é o coordenador de 
GLT, esclarecendo que o 1º vice-governador, CL Zoé, é responsável pelos trabalhos 
das duas equipes. Em seguida, entregou um pin a cada um deles em agradecimento 
pelo trabalho realizado. Convidou ainda o CL André Guzzo Cordeiro do LC Santa 
Teresa Colibri para receber seu pin, em agradecimento pelo seu trabalho, pela grande 
cortesia e pela finese em ciceronear a ele e à sua Companheira Rosenete pela cidade, 
demonstrando grande entusiasmo. Recebido o pin, o CL André declarou que, para 
ele, foi uma grande satisfação recebê-los desde a sua chegada, agradecendo a 
companhia maravilhosa do casal. Retomando a palavra, o PID Edisson Karnopp, 
passou a entregar alguns certificados, que são homenagens prestadas pelo 
Presidente do Lions Internacional a companheiros indicados pelo Governador, 
convidando-o para tal. Para receber o certificado, o governador convidou o CL Paulo 
Pereira Carvalho Leal, assessor de informativa e, por não estar presente devido a 
motivos particulares, foi solicitado ao PCC Darly Vasconcellos que o recebesse e, 
posteriormente, entregasse a ele. Após, convidou o PDG Josias Marques de Azevedo 
para receber seu certificado pelos relevantes trabalhos que prestou e que presta ao 
Distrito e, finalizando, homenageou o PCC Darly Anacleto Vasconcellos pelos 
relevantes serviços prestados arduamente ao Distrito, declarando que é um trabalho 
prestado de forma denodada a vários governadores, demonstrando sua imensa 
paixão pelo leonismo. Em seguida, o orador declarou ter trazido, por conta própria, 
por razões pessoais e afetivas, alguns certificados especiais em homenagem a 
grandes companheiros pelos grandes serviços prestados ao leonismo. Convidou 
então o CL Laudir Poltronieri Rosa, informando que é uma pessoa muito amável, 
muito querida, de quem tem muito orgulho de ser amigo, por ser companheiro leal, 
fiel, batalhador; o CL Lacy Filgueiras de Amorim, companheiro de colegiado e que foi 
designado pelo Governador para ser seu anfitrião, sendo um companheiro de 
grandes jornadas, informando que ele foi Governador do Distrito LC12 e que, 
atualmente, faz parte do Comitê de Honra do Lions Internacional; o Governador do 
Distrito, CL Jovelino Venturim Filho e a CaL Sandra, com a entrega de um certificado, 
solicitando efusivos aplausos para ele. Após receber o certificado, o CL Governador 
agradeceu a homenagem, tecendo comentários sobre o palestrante, informando que 
foi treinado por ele quando pleiteava o cargo de governador, agradecendo-lhe 
também por ter aceitado o convite para ser o palestrante desta XVII Convenção, 
trazendo grandes conhecimentos a todos, esclarecendo que ele é um dos maiores 
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leões da nossa área 3 e também do leonismo internacional e que seu perfil deve ser 
seguido por todos os que amam o leonismo e querem que o movimento perdure por 
mais cem anos. Em seguida, entregou-lhe um troféu e convidou a CaL Sandra para 
entregar um mimo à CaL Rosenete. Comunicou que o Coffee Break está servido e que 
o sorteio de brindes será feito após o intervalo para o almoço, no reinício da reunião. 
Retornando aos trabalhos, foram convidados os presidentes dos clubes para que 
organizem os companheiros que tomarão posse neste momento. Enquanto isso, foi 
feito o sorteio de brindes pela CaL Odalva Fonseca de Vasconcellos. O Mestre de 
Cerimônia comentou que este é um dos momentos mais importantes do leonismo, 
quando será dada posse coletiva a novos companheiros, fato inédito em Convenções 
do Distrito LC11, cuja posse será dada pelo Diretor de Lions Internacional, o PID 
Edisson Karnopp, que iniciou solicitando que os padrinhos conduzam seus afilhados 
até à frente da mesa principal e, a seguir, passou a fazer a chamada dos novos 
associados e de seu padrinhos, conforme segue: LC Santa Teresa Colibri – Lorena 
Vaccari Montes Cordeiro, padrinho – CL André Cordeiro; Joana Seagal Venturin, 
padrinho – CL Gregório Venturin; Lorizete Tonini Pissaia, padrinho – CL André 
Cordeiro; Arleide Dalmaschio, padrinho – CL Antônio Marcelino; Jéssica Lemos, 
padrinho – CL André Cordeiro. LC Guarapari – Tânia Noemia Tonoli, madrinha – CaL 
Maria Imaculada de Souza; Ivan Brito de Abreu, padrinho – CL Theócrito Santiago; 
Ailton Almeida de Barros, madrinha – CaL Odalva Fonseca de Vasconcellos; Sidney de 
Jesus Lana, madrinha – CaL Maria da Glória C. Santiago; Ivany da Conceição Brandão, 
madrinha – CaL Maria da Glória e Tania Tonoli; LC Serra: Lidiane de Azevedo Nunes 
Resende; LC Porciúncula: Carminda Amélia Therezinha Carvalho Cardoso; LC 
Araruama – RJ: Maria da Graça Machado de Mendonça; LC Nova Venécia: Magali 
Mendes da Rocha. Leo Clube de Aracruz: Jarbas Rocha Moraes e Lívia de Oliveira 
Batista, madrinha – Isadora Rocha Gama. Prosseguindo, o Leão Investidor iniciou a 
cerimônia de posse, pedindo aplausos para os novos companheiros, que tomarão 
posse neste momento, comentando que é uma cerimônia muito formal, mas que, 
antes de tudo, deve ser feita com muita satisfação e com muita felicidade; agradeceu 
aos padrinhos por trazerem novos companheiros, dando as boas vindas aos que 
ingressarão no movimento. Convidou o Governador e o 1º Vice-Governador para 
ficarem a seu lado, tendo o 2º Vice-Governador, o CL Zoé Antônio Donati assumido a 
presidência da mesa diretora. Em seguida, em nome da Associação Internacional de 
Lions Clube, solicitou ao 1º Vice-Governador, CL José Rodrigues dos Santos, para fazer 
a leitura do Código de Ética do Leão e ao CL Governador, CL Jovelino Venturim Filho, 
para ler os Propósitos de um Clube de Lions. O Leão Investidor, então, perguntou a 
todos se concordam com o que foi lido, se pretendem adotar tais princípios da 
melhor maneira possível e, em estando de acordo com tais orientações, respondam:  
Sim, concordamos, tendo todos assim respondido, momento em que pediu que todos 
ficassem de pé e que repetissem o juramento de posse, conforme segue: 
“Reconhecendo a importância de prestar meus serviços à comunidade, em 
colaboração com outras pessoas, pensar no bem-estar público e, agradecendo a 
oportunidade que se me apresenta de gozar do bom companheirismo e o prestígio 
do leonismo. Prometo cumprir rigorosamente o Código de Ética e os Propósitos do 
Lions Internacional, bem como seguir as ideias que fluem das letras que formam a 
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palavra LIONS: Liberdade, Igualdade, Ordem, Nacionalidade e Serviço. Também 
solicitou aos novos Leos para que repetissem o significado das letras que compõe a 
palavra LEO: L de liderança, E de experiência, O de oportunidade. Finalizando a 
cerimônia de posse, o Leão Investidor declarou que, diante da aceitação de todos 
para ingresso nos seus respectivos clubes e o juramento que acabaram de prestar, é 
com muita satisfação, em nome da Associação Internacional de Lions Clube, do 
Distrito LC11 e dos clubes aos quais cada um pertencerá, que declaro-os  sócios de 
seus Lions Clubes e sócios de seu Leo Clube, pedindo aplausos para todos e dando-
lhes boas vindas, desejando que sejam felizes sempre e que tragam suas famílias para 
fortalecer cada vez mais os laços de amizade em nível de seus clubes, do Distrito e, 
quiçá, do Lions Internacional. Solicitou aos associados empossados, juntamente com 
seus padrinhos, que se dirijam à mesa para receberem do Governador os envelopes 
com os documentos de posse, os certificados e os pins. Dando prosseguimento, o 
Mestre de Cerimônia convidou a CaL Ângela Maria Gripe, Assessora para o Cartaz da 
Paz, para fazer a entrega do prêmio à jovem que foi vencedora do Distrito no 
Concurso do Cartaz da Paz do AL 2015/2016, do LC Aracruz. Inicialmente, a CaL 
Ângela convidou a aluna Gabriele Melo Mendes, da Escola Ezequiel Fraga Rocha, do 
6º ano, de Aracruz, bem como à professora Lourdes que a está acompanhando, uma 
vez a família da vencedora não pode comparecer; agradeceu  por ser mais uma vez 
Assessora do Cartaz da Paz, informando que, em seu clube, exerceu esse cargo por 
longos anos e que é uma honra ocupar este cargo no Distrito, declarando que é 
preciso agradecer aos clubes e aos professores, que ajudam muito nessa missão de 
paz; que o tema do concurso desse ano foi “Compartilhe a paz” e que a escolha do  
cartaz vencedor foi feita no LC Miracema, onde a Comissão de Julgamento foi muito 
bem recebida; que só 18 (dezoito) clubes participaram do concurso, o que a deixou 
entristecida, porque, em tempos anteriores, todos os 49 (quarenta e nove) clubes do 
Distrito participavam, mas que, mesmo assim, é uma festa, a festa da paz, porque os 
alunos participantes escrevem e expressam tanto carinho sobre a paz e apresentam 
soluções que as autoridades não vislumbram, porque jovem pensa e faz; entregou à 
vencedora o prêmio do Distrito, declarando que o que foi pensado pela aluna 
significa muito mais do que o prêmio ora recebido, tendo convidado o presidente do 
LC Aracruz para acompanhá-la na entrega do prêmio, pedindo à vencedora que lesse 
o que escreveu em seu cartaz: “Compartilhar a paz é dever de todos nós”. 
Finalizando, solicitou uma salva de palmas para a aluna e declarou estar muito feliz 
por ter conseguido entregar o prêmio. Também foi entregue uma lembrancinha à 
professora, oferecida pela Assessoria do Cartaz da Paz. Informou que o Lions 
Internacional, ao premiar o vencedor internacional,  reduz o  cartaz vencedor e o 
transforma em cartão que é autografado pelo aluno e vendido a 10 (dez) dólares na 
Convenção, cujo valor arrecadado é revertido para as instituições assistidas pelo LCIF; 
que o tema do concurso do próximo ano é “Uma Celebração da Paz”, estimulando a 
participação  de todos os clubes. Devolveu a palavra ao Mestre de Cerimônia que a 
parabenizou e conclamou aos clubes presentes para que apresentem a relação dos 
delegados para serem credenciados, alertando que o horário de credenciamento 
encerra às 16h (dezesseis horas), não havendo prorrogação.  Dando prosseguimento, 
passou a palavra ao CL Zamperlini, do LC Aracruz para falar sobre o movimento de 
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Leo Clube de Aracruz, tendo ele convidado o CL André Cordeiro, do LC Santa Teresa 
Colibri, para ficar a seu lado, explicando que ele é Leo fundador do clube de Aracruz. 
A seguir, informou que aquele Clube de  Leo tem 18 (dezoito) anos de fundação, 
tendo sido fundado em 23 de novembro de 1997, com 43 (quarenta e três) sócios e 
que continua a desenvolver suas campanhas com muitas atividades; que, para 
manter o clube, é necessário que seja indicado um leão para dar suporte a eles, 
porque é preciso transmitir-lhes certos valores, sendo preciso que o CL responsável 
se adapte às suas necessidades e ao seu modo de encarar a vida; que os jovens, além 
de estudar muito, participam de outras atividades e são muito ativos nas atividades 
religiosas; que, para fundar um clube de Leo, é preciso um Lions Clube patrocinador 
que paga as taxas internacionais no valor de 100 (cem) dólares anuais, tendo a taxa 
de fundação o mesmo valor; que é necessário que haja um companheiro leão, ou 
uma domadora para fazer o trabalho de orientação e acompanhamento do clube de 
Leo, sendo preciso compreender que, na faixa de idade deles, precisam viver seu 
momento para que possam atuar dentro da capacidade deles; que sua capacidade de 
atuação é diferente da dos adultos; que eles tem mais velocidade; que é preciso que 
os adultos  se adaptem a eles, que se compreenda as suas aspirações e a sua forma 
de encarar a vida, para que eles compreendam que, conforme as letras que formam a 
palavra Leo, eles tem a oportunidade. Informou também que, para criar um Leo 
Clube, é preciso reunir um grupo de jovens, explicar-lhes o que é um Leo Clube, 
demonstrando o interesse que devem ter pelo movimento e, formado o grupo, o 
Lions Clube deve requerer  ao Lions Internacional a fundação do clube, arcando com 
os custos das taxas, tanto de fundação, quanto as anuais. Concluiu dizendo que é 
muito fácil e muito bom ter um Leo Clube, ressaltando que os jovens são o futuro do 
leonismo e que, quando um Leo se torna leão, ele demonstra grande capacidade de 
trabalho e de entusiasmo pelo movimento. Lembrou que já existiu o Distrito Leo, 
formado pelo Leo Clube de Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz, São Gabriel 
da Palha, Anchieta, Piúma e Apiacá, no Espírito Santo e Nova Friburgo e Bom Jardim, 
no Rio de Janeiro e conclamou aos Lions Clubes que procurem restabelecer aqueles 
clubes, desafiando-os para fundarem Clubes de Leo.  Agradeceu a oportunidade de 
ter participado desta Convenção como conselheiro de Leos, declarando que 
precisamos inserir os jovens, porque senão os perderemos. Pedindo a palavra, o CL 
André Cordeiro comentou que o Leo Clube é uma atividade fim do Lions e que, 
enquanto Leo recebeu uma orientação muito boa, tanto ele, quanto seus demais 
companheiros, que hoje são profissionais responsáveis e muito bem sucedidos, com 
princípios morais e éticos do mais alto valor. Dando prosseguimento, o CL 
Governador agradeceu ao CL Zamperlini pela sua explanação, com ensinamentos 
sobre o movimento Leo e por ter demonstrado a necessidade de criação de novos 
clubes de Leo pelos Lions Clubes, explicando que o Lions Internacional tem 
demonstrado sua preocupação com os jovens, incluindo-os em sua metas prioritárias,  
declarando que é preciso a atuação preventiva em relação à juventude, o que pode 
ser feito através da estruturação de um clube de Leo o que é uma forma de se 
resgatar os jovens. Comentou ainda que muitas crianças já estão envolvidas  com a 
violência, com as drogas e que, para se evitar isso, temos o Programa Lions Quest, 
que é uma arma muito poderosa para resgatar a juventude e as crianças já envolvidas 
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nessas situações, mas que, para isso, o LCIF precisa de recursos financeiros, os quais 
vem de doações, das atividades dos clubes e também da participação dos 
governantes, dos dirigentes dos clubes na aquisição da Comenda Melvin  Jones e do 
trabalho de cada clube para a realização do Concurso do Cartaz da Paz; que tal 
concurso não envolve somente o estado emotivo das crianças, mas é também 
importante arrecadação financeira, porque os cartazes vitoriosos no mundo são 
adquiridos por todas as organizações, tais como UNICEF e ONU, gerando recursos 
para a nossa fundação, para que ela possa reaplicá-los em políticas leonísticas 
voltadas para a criança, o meio ambiente, visão, emergenciais, ajuda humanitária e 
que estão dentro  dos projetos aceitos pelo Lions Internacional Fundation. Agradeceu 
efusivamente à CaL Ângela Maria Gripe pelo trabalho que vem realizando a longa 
data, comentando que, anteriormente, os clubes não adquiriam o Kit do Cartaz da 
Paz e que, atualmente, o adquirem, mas poucos participam do concurso, o que é um 
problema sério, porque é preciso que nos mobilizemos para valorizar esse concurso 
pela sua importância para o leonismo. Parabenizou a todos os dirigentes de clubes 
que vem desenvolvendo trabalhos maravilhosos voltados para o Lions Quest e 
também voltados para a nossa infância abandonada. Devolveu a palavra ao Mestre 
de Cerimônia que convidou o 2º Vice-Governador, CL Zoé Antônio Donati, para fazer 
uso da palavra, tendo ele convidado sua domadora e companheira Rosicler Devens 
Donati para acompanhá-lo nesse momento.  Iniciou saudando a mesa diretora e a 
todos os presentes e parabenizou ao Governador, CL Jovelino Venturim Filho, pela 
maravilhosa convenção que se desenrola na cidade de Santa Teresa e, 
principalmente, por ter proporcionado a   bela cerimônia de posse coletiva de novos 
associados, o que é uma inovação no Distrito LC11 e que deverá frutificar, pois é uma 
atitude muito bonita para esse evento e muito importante para o leonismo, não só na 
busca de novos associados, mas principalmente pela motivação aos demais 
companheiros de todos os clubes, declarando que essa  cerimônia deve ser realizada 
não só no Distrito como um todo, mas também em determinadas áreas e em 
determinadas regiões, porque motiva os presidentes. Elogiou a forma como o PID 
Edisson Karnopp conduziu a solenidade de posse, como também, em sua palestra, 
proferiu uma verdadeira aula  de leonismo, dizendo que sempre se aprende mais ao 
ouvir a sua fala, o que  o estimula a seguir o caminho e contribui para a sua melhor 
preparação para seu futuro no leonismo. Declarou que ele e sua CaL Rosicler estão se 
preparando com grande afinco para, num futuro próximo, assumir o cargo de 
governador, participando de todos os seminários, cursos e treinamentos que 
puderem fazer em nível de Distrito,  Múltiplo LC e até a nível internacional, com o 
objetivo de estarem em condições de trazer para o Distrito LC11, informações, ações 
e atitudes que venham a abrilhantar ainda mais o que já vem sendo feito de forma 
maravilhosa pelos governadores que já comandaram nosso Distrito; que só será 
possível fazer, futuramente, uma boa gestão, como também continuar apoiando o CL 
Jovelino e a próxima gestão do CL José Rodrigues, se contar efetivamente com o 
apoio de todos os companheiros e companheiras de todos os clubes do Distrito LC11; 
que já foi dito que a principal célula do leonismo, onde se faz efetivamente o 
trabalho, onde se  cria motivação, onde se constrói o verdadeiro leão é no clube e 
que, por isso, é preciso fazer com que eles tenham a automotivação, para que eles 
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desenvolvam suas atividades; que conta com a colaboração de todos os clubes, não 
só agora, mas em todos os momentos futuros, quando chegar a ser o gestor do 
Distrito, mas que, para que tal aconteça, é preciso que o apoiem, que seu nome seja 
aprovado para ascender ao cargo de 1º Vice-Governador e, futuramente, governador, 
pois tem se preparado muito para atender às perspectivas dos companheiros. 
Finalizando, pediu o voto de confiança na eleição que acontecerá no domingo, 
agradeceu e justificou sua ausência e de sua companheira hoje à tarde e na noite de 
companheirismo, motivada por um compromisso de família. Dando prosseguimento, 
o Mestre de Cerimônia convidou o 1º Vice-Governador, CL José Rodrigues, para fazer 
uso da palavra. Iniciando sua fala, o CL José Rodrigues convidou  sua DM Leilian 
Soares Sampaio para estar a seu lado e, dirigindo-se ao CL Governador e ao PID 
Edisson Karnopp, cumprimentou-os declarando que assim estendia seus 
cumprimentos a todos os componentes da mesa diretora e a todos os presentes. 
Declarou estar alegre e feliz em participar dessa grande convenção e parabenizou a 
comissão organizadora pelo carinho e a grande recepção dada aos participantes; que 
está se preparando ao longo desses dois anos, participando de treinamentos do Lions 
Internacional, em nível de Distrito e de Distrito Múltiplo, sentindo-se preparado para 
assumir a governadoria, mas que, para bem exercer seu mandato, precisa do apoio 
dos clubes, dos companheiros e das domadoras, porque temos que estar unidos e 
comprometidos com o movimento leonístico; que precisará e muito de todos para 
conduzir o Distrito e para atender às pessoas que necessitam de nós; que a 
comunidade precisa de ser assistida, sendo necessário desenvolver ações específicas, 
para atendê-la; que, para atender ao lema do próximo presidente do Lions 
Internacional, CL Robert “Bob” Corlew, “Escalar novas Montanhas”, é preciso 
desenvolver novas ações, com projetos inovadores; que deseja que a comunidade 
seja assistida. Solicitou que seu nome seja aprovado pelos delegados para seja 
consagrado Governador do Distrito LC11 no AL 2016/2017 e, em assim sendo, 
informou que deseja organizar e preparar sua equipe antes de viajar para Fukuoka, 
no Japão, solicitando ao CL presidente do LC Guarapari que seja feito o treinamento 
naquela cidade, quando serão repassadas informações necessárias sobre GMT e GLT, 
Centenário e LCIF aos presidentes de Região e de Divisão, para que estejam 
preparados para realizar seus seminários e comitês assessores e fazer um grande 
trabalho, atrair novos sócios e criar novos líderes, alegando que estamos carentes de 
lideranças e precisamos renovar nossos quadros. Agradeceu e devolveu a palavra ao 
Mestre de Cerimônia que declarou estar encerrando as atividades nesse momento e 
devolveu o colar. O CL Governador agradeceu ao PDG Darly Vasconcellos  e 
suspendeu a reunião para o almoço, solicitando o retorno de todos o mais rápido 
possível, para que se dê continuidade aos trabalhos. Reiniciando os trabalhos, o DG 
Jovelino Venturim Filho convidou o PCC Darly Anacleto Vasconcellos para receber o 
colar de Mestre de Cerimônia que, em seguida, convidou o CL Edson Francis da Silva 
Souza, candidato a 2º Vice-Governador para o AL 2018/2019, para se manifestar, 
tendo ele cumprimentado a todos e declarado que seu clube vem desenvolvendo um 
grande trabalho, sendo um clube que atende a 08 (oito) instituições, tais como 
creches, casa de câncer, realizando trabalhos durante todo o ano; que se tornou 
candidato a 2º Vice- Governador por indicação de vários PDGs, como também do 1º 
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Vice-Governador, CL José Rodrigues, o qual foi lançado por ele, no 2º Conselho 
Distrital em Porciúncula, quando se comprometeu a apoiá-lo; que é uma alegria 
muito grande congregar com todos os companheiros de sua Região, como também 
das outras Regiões, num objetivo comum para conjugar o verbo maior que é servir; 
que está aqui, junto com a mulher de sua vida para unir sua capacidade mental e 
física para ajudar o CL José Rodrigues e o CL Zoé Antônio Donati para que se consiga, 
cada vez mais, catapultar o nosso Distrito e o Leonismo no país. Agradeceu e 
devolveu a palavra ao Mestre de Cerimônia que convidou o PDG Deocleciano Fonseca 
de Andrade Filho para se manifestar como candidato a candidato ao cargo de 2º Vice- 
presidente do Conselho de Governadores, o qual iniciou cumprimentando o PID 
Edisson Karnopp e o Governador Jovelino Venturim Filho, declarando que assim 
cumprimentava toda a mesa diretora. Cumprimentou a todos e convidou o 
Presidente de seu clube e a todos os companheiros para irem à frente e ficarem a seu 
lado, convidando também sua esposa e companheira, CaL Soraia Brunhara Canuto de 
Andrade e a sua irmã.  Em seguida, dirigiu-se ao PDG Josias Marques de Azevedo 
declarando que foi muito ajudado por ele no ano leonístico em que foi Governador 
do Distrito; que esta não é uma disputa pessoal, mas uma disputa política de ideias; 
que sempre trabalharam juntos ao longo de sua governadoria, como 2º Vice e 1º 
Vice-Governador e também no Colegiado Integração, que mostrou para o que veio, 
através do Jornal Integração; que encerrou seu ano leonístico, mas que quer 
continuar no movimento e que deseja que o Distrito Múltiplo seja forte e com maior 
participação dos companheiros no sentido de que todos colaborem para que o DMLC 
continue trabalhando e que, por esse motivo, apresentou seu nome para ser indicado 
por seus companheiros para concorrer ao cargo de candidato a 2º vice-presidente. 
Em seguida, solicitou aos presidentes de clubes, aos delegados por eles nomeados, ao 
presidente e aos companheiros de seu clube, comentando que sempre lhe deram 
apoio e a todos que conheceram seu trabalho enquanto governador do Distrito, que 
o apoiem nesta reivindicação. Dirigiu um pedido especial às Divisões C-1 e C-2, 
lembrando que trabalharam com afinco para empossar novos associados durante sua 
governadoria, assim como todas as outras  Divisões, alegando que, se gostaram de 
seu trabalho e de suas ideias para implantá-las no Distrito Múltiplo, que o apoiem, 
porque o que deve imperar é o companheirismo. Encerrou pedindo o voto de 
confiança dos delegados para que possa concorrer com o CL Georjo Saba Abache 
como candidato a 2º Vice-presidente do Múltiplo LC. Em seguida, o Mestre de  
Cerimônia convidou o PDG Josias Marques de Azevedo, também candidato a 
candidato a 2º Vice-presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LC. 
Iniciando, o PDG Josias convidou sua esposa, a CaL Leila Giane Pereira de Azevedo, 
para ficar a seu lado e, em seguida, cumprimentou o CL Governador e o PID Edisson 
Karnopp, estendendo os cumprimentos aos demais membros da mesa e aos 
companheiros, companheiras, domadoras, filhos e Leos, usando a expressão de 
Agostim Soliva: “Amigos todos”. Declarou que ele e sua esposa estão no movimento 
desde o dia 10 de outubro de 1978, tendo exercido todos os cargos dentro de seu 
clube e, por convocação do Distrito, foi Governador no AL 2001/2002; que, desde o 
primeiro dia de seu ingresso no leonismo, abraçou o movimento como uma extensão 
de sua família; que tem sido ajudado por Deus, dando-lhe saúde, paz, 
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desprendimento e muita vontade de servir e é com essa vontade de servir que se 
apresenta como candidato a candidato para concorrer, junto com o companheiro do 
Distrito LC 12 na convenção que ocorrerá em Poços de Caldas ao cargo de 2º Vice-
presidente do Distrito Múltiplo; que aquele que for eleito nesta XVII Convenção, 
disputará o cargo com o companheiro do Distrito LC12; que há uma disputa acirrada 
entre os companheiros dos distritos, com grande predominância daqueles de São 
Paulo; que conta com o apoio dos companheiros e companheiras, delegados 
indicados pelos clubes e que, se eleito, continuará sendo a mesma pessoa de quando 
de seu ingresso no leonismo; pediu a ajuda de todos nesse sentido, convocando-os 
para que compareçam  à Convenção em Poços de Caldas, esclarecendo que não 
adianta ser eleito em nossa Convenção, se não tiver um número expressivo de 
delegados do Distrito LC11 no dia da eleição na Convenção do Distrito Múltiplo LC; 
que é preciso demonstrar nossa união, a nossa pujança aos companheiros dos outros 
Distritos. Citou o pensamento do CL Sobral: “É preciso que façamos  com que nosso 
semelhante seja necessário”. Finalizando, apresentou seu lema: “Paz, amor e zelo 
pelo leonismo”, explicando que só se tem amor pelas coisas que se conhece; que, em 
seus anos de leonismo, conheceu vários companheiros de valor e se sente retribuído 
pela gentiza, gratidão e que só pode dizer: “Que Deus esteja conosco, que Deus 
esteja à nossa frente e que mande os anjos coroarem com suas bênçãos, para 
possamos sair unidos e de  braços dados em benefício e fortalecimento de nosso 
movimento”; que espera a escolha de seu nome para concorrer ao cargo ora 
pleiteado. Agradeceu a atenção de todos e encerrou a sua fala. O Mestre de 
Cerimônia informou ao Governador que foi ganha uma TV de 42 polegadas, no valor 
aproximado de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), oferecida por um 
companheiro do Distrito LC4, o CL Rubens Ribeiro da Silva, do LC Lagoa Santa, e 
lançou um desafio aos companheiros presentes para que doem um valor em 
dinheiro, tendo sido aberta uma lista na qual os companheiros que fizerem a doação 
escolherão um número e colocarão seus nomes, com a quantidade doada para, 
posteriormente, ser feito um sorteio entre eles. Convidou a CaL Odalva Fonseca de 
Vasconcelos para fazer mais um sorteio de brindes. Prosseguindo, convidou o PDG 
José Eduardo Cogo, presidente da Comissão de Indicação, para apresentar o relatório 
da comissão, tendo ele convidado a CaL Ângela Maria Gripe para fazer a leitura da 
ata, tendo a mesma sido questionada pelo candidato a governador, CL José Rodrigues 
de Souza, alegando que o voto é secreto e não como consta da ata; pelo PDG Josias 
Marques de Azevedo que declarou não ter percebido a aprovação ou não de seu 
nome e nem o do PDG Deocleciano Fonseca de Andrade Filho para candidato a 2º 
vice-presidente do Conselho de Governadores do Múltiplo. À vista disso, o Presidente 
da Comissão de Indicações declarou que  a ata será refeito e apresentada 
posteriormente. Dando continuidade, o Mestre de Cerimônia convidou o Presidente 
do LC Cachoeiro de Itapemirim Rubem Braga, CaL Marlene Souza César, que 
agradeceu o espaço para falar e informou que um projeto novo chegou naquela 
cidade e é um Projeto de Leitura, intitulado “Livros Livres”, que consiste em uma 
casinha de vidro, que fica em uma praça da cidade, com muitos livros os quais são 
emprestados para crianças e adultos, que ou são lidos ali mesmo, ou levados para 
casa, podendo ser devolvidos ou não e que, por isso, precisam ser repostos 
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mensalmente; que o projeto foi abraçado por seu clube e recebeu o nome do Lions, 
assumindo a responsabilidade da reposição dos livros, tornando-se uma campanha 
permanente e para alcançar esse objetivo precisa vender 100 (cem) camisas do 
projeto, a R$50,00 (cinquenta reais) cada. Explicou que tais camisas vem dentro de 
uma  caixa na qual também contém um livro de autores diversos.  Retomando a 
palavra, o Mestre de Cerimônia informou que só faltavam 15 (quinze) minutos para 
encerrar as inscrições dos delegados, quando a comissão fará a ata e não será mais 
possível fazer novas inscrições.  Passou a palavra para a CaL Adélia de Souza 
Fernandes que informou que seu clube, o LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e a 
Freira, administra uma creche que atende a 330 (trezentas e trinta) crianças, que 
incluiu o trabalho com livros. Dando continuidade, o Mestre de Cerimônia comunicou 
que foi autorizado pelo Governador a colocar à venda algumas pastas que sobrarão 
da convenção, contendo camisas e bonés, ao valor de R$15,00 (quinze reais) e passou 
a palavra ao CL David Alberto Loss, Assessor de Comunicação e Relações Públicas, que 
falou sobre a Revista Lions e a necessidade de que os clubes encaminhem para ele 
matérias com fotos para que possam ser publicadas e orientou como devem ser 
feitas para serem admitidas e publicadas na revista, colocando-se à disposição para 
orientações quando necessário.  Passando a palavra ao Governador, ele comentou 
sobre o Projeto Rio Bananal, a Vila Lions, que foi construída no município de Rio 
Bananal, no Distrito de São Jorge de Tiradentes, com recursos do LCIF e do município, 
informando que as obras serão finalizadas até o dia 20 (vinte) de junho, sendo 
inaugurado antes do término de seu mandato. Convidou a todos os companheiros 
para que compareçam no dia da inauguração e entrega às pessoas que perderam 
suas casas por ocasião da enchente de 2014. Conclamou a todos para que se 
empenhem na fundação de novos clubes, bem estruturados, como também de 
núcleos, que são formados por um número menor de leões, podendo ser fundados 
dentro de faculdades, de grupos sociais com interesses específicos, atraindo assim 
novos associados.  O Mestre de Cerimônia convidou o CL Jadir de Oliveira, do LC 
Itaperuna, para falar sobre a importância da água, tendo ele comentado sobre a seca 
que assola algumas regiões e que os nossos rios estão sofrendo com a falta de 
chuvas, ressaltando os rios São Francisco e Muriaé. Parabenizou o município de Santa 
Tereza que tem um projeto de conservação dos rios, pelo tratamento adequado e 
eficiente do esgoto e a preservação da água, dizendo que se verifica um rio com 
águas cristalinas e com muitos peixes, atravessando a cidade. Solicitou uma salva de 
palmas para o prefeito e recomendou que os representantes do Lions presentes 
levem a ideia para sua cidade, fazendo campanhas nesse sentido, para a proteção dos 
mananciais e das florestas. Em seguida, o PDG José Eduardo Cogo, desculpando-se 
pelo equívoco, comunicou que a Comissão de Indicações fez a retificação da ata e 
solicitou à CaL Ângela Maria Gripe para fazer a releitura da mesma, que segue 
adiante transcrita: “ATA DA COMISSÃO DE INDICAÇÃO – Aos nove dias do mês de 
abril do ano de dois mil e dezesseis, tendo por local Parque de Exposições e Eventos 
‘Frei Estevão Eugênio Corteletti’, localizada em Santa Tereza Colibri, Estado do 
Espírito Santo, reuniu-se a Comissão de Indicação da XVII Convenção Distrital do LC-
11, designada pelo Governador Jovelino Venturim Filho, composta dos seguintes 
membros: PDG CL José Eduardo Cogo – LC Colatina – Presidente, PCC Ivan 
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Lindemberg – LC Niterói São Francisco – Membro, CaL Maria da Conceição Souza – LC 
Porciúncula – Membro, CL Carlos André Covre – LC Pinheiros – Membro, CaL Ângela 
Maria Gripe – LC Porciúncula – Membro, CL Fabrício Lírio Rodrigues – LC Campos – 
Membro. A comissão fez a análise das documentações encontradas, assim decidiu: a. 
– Indicar o CL Edson Francis da Silva. LC Itaperuna/RJ para o cargo de 2º Vice 
Governador AL2016/2017; b. Indicar o CL Zoé Antônio Donati, LC Aracruz/ES para o 
cargo de 1º Vice Governador AL2016/2017; c. – Indicar o CL José Rodrigues dos 
Santos, LC São Pedro da Aldeia/RJ; ao cargo de Governador do Distrito AL 2016/2017. 
d. Indicar como candidato a candidato a 2º vice presidente do Conselho de 
Governadores do Múltiplo o PDG Josias  Marques de Azevedo do LC Serra ES. e. 
Indicar a  candidato a candidato ao cargo de 2º vice governador o Conselho de 
Governadores o PDG Deocleciano Fonseca de Andrade Filho do LC Frade e a Freira. 
De acordo com as normas estatutárias o voto deverá ser secreto. Nada mais havendo 
a tratar deu-se por encerrada a presente reunião, lavrou-se a presente ata que após 
lida e assinada deverá ser encaminhada ao Governador do Distrito para submetê-lo 
em plenário da XVII Convenção Distrital. Santa Teresa Colibri, Espírito Santo, 09 de 
Abril de 2016. PDG José Eduardo Cogo – LC Colatina – Presidente/ PCC Ivan 
Lindemberg – LC Niterói São Francisco – Membro/ CaL Maria da Conceição Souza – LC 
Porciúncula – Membro/ CL Carlos André Covre – LC Pinheiros – Membro/ CaL Angela 
Maria Gripe – LC Porciúncula – Membro/ CL Fabrício Lírio Rodrigues – LC Campos – 
Membro.” Terminada a leitura, o Governador colocou a ata em discussão e, não 
havendo manifestação, colocou-a  em votação, sendo a mesma aprovada por 
unanimidade. Fazendo uso da palavra, o PDG Danilo Edson Duarte  comentou sobre o 
grande número de companheiros nesta convenção, com vários clubes vindo em 
caravana para apoiar os candidatos de seus clubes, de suas regiões, concluindo que a 
maior caravana é a do LC Nova Venécia, o clube do Governador, e, dirigindo-se a ele, 
declarou trazer-lhe um abraço diferenciado dos outros, comentando que ele é um 
Governador espetacular e que o movimento leonístico é maravilhoso, de uma 
solidariedade incrível e que a população precisa disso cada vez mais; que considera 
esta uma das maiores convenções do Distrito. O Mestre de Cerimônia, nesse 
momento, encerrou suas atividades e devolveu o colar. Em seguida, foi lida a ata da 
Comissão Especial designada pela Resolução 06 (seis), cujo texto se transcreve: “ ATA 
DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DESIGNADA PELA Resolução 06 (seis) – Aos 
nove dias do mês de abril do ano de 2016, a Comissão Especial designada pela 
resolução 06 (seis) do Governador do Distrito, composta pelos seguintes membros: 
PDG CL Luiz Carlos Nunes, designado presidente, PDG José Adalberto Rabello de 
Oliveira, PDG Josias Marques de Azevedo, PDG Danilo Edson Duarte e a CaL Teresinha 
Domingas Perovano, reuniu-se nas estações onde se realizava a XVII Convenção 
Distrital no Parque de Exposições e Eventos, localizado  em Santa Tereza, ES. Aberta a 
reunião, com a presença dos membros da Comissão, foi reiterada a designação do 
PDG José Adalberto para relator e a Cal Teresinha Domingas Perovano como 
secretária. Com as propostas de alterações Estatutárias definidas pela comissão o 
presidente passou a enumera-las para melhor compreensão da seguinte forma: As 
primeiras alterações dizem respeito a re-ratificação da redação original que 
apresentava alguns equívocos tais como: 1 – sobre a forma de pessoa jurídica para 
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sob a forma de pessoa jurídica;2-da locação da sede que passou a constar o endereço 
de provisório para endereço fixo de Rua Santana do Iapo, 31 sala 205, Ed. Livorno, 
Bairro Muquiçaba – Guarapari-ES, bem como a critério do governador em exercício 
criar uma diretoria executiva de caráter itinerante; 3 – designação do título dos 
objetivos para o de Propósitos, conforme recomendação de Lions Internacional, 4 – 
onde se registra Gabinete do Governador passou a ser Gabinete Distrital consoante 
recomendação de Lions Internacional, observando normatização aprovada em 
convenção que constitucionará nas inovações do presente Estatuto; assim o 
Governador poderá designar um assessor administrativo que ficará incumbido de 
colaborar com a diretoria executiva em exercício na administração da sede. 5- 
inclusão de artigo com a qualificação de admissão de associados conforme Estatuto 
de Lions Internacional ficando alterado o artigo 5º - do Estatuto do Distrito que diz 
toda pessoa maior de idade de reconhecida idoneidade moral e reputação ilibada 
poderá ser associada de um Lions Clube devidamente constituído, conforme 
determinações dos Estatutos da Associação Internacional de Lions Clubes. A 
afiliação será feita por convite, através de formulário próprio adotado pela 
Associação Internacional de Lions Clube. 6-no título sexto a inclusão de regras 
quanto a auditoria, disposições até então ausentes do  Estatuto do Distrito LC XI, 
com subsídios extraídos do Estatuto do Distrito Múltiplo, que dispõe em seu artigo 
17 – A Receita do Distrito LC XI é constituída pelas cotas distritais repassadas pelos 
Clubes da Jurisdição, da Taxa de Convenção, das Doações, de Verbas de Patrocínio e 
de outras fontes legais. § PRIMEIRO: As quotas distritais e a taxa de convenção 
serão repassadas pelos Clubes da Jurisdição em parcelas semestrais, apuradas nos 
meses de junho e dezembro. § SEGUNDO: Se introduz a possibilidade de cobrança 
de juros moratórios pelo atraso no repasse das quotas distritais e de convenção, 
sujeitando o Clube inadimplente ao pagamento de juros moratórios legais, ficando 
vedada a concessão de anistia dos valores devidos pelo Clube ao Distrito. § 
TERCEIRO: As taxas apuradas conforme recap nos meses de junho e dezembro 
poderão ser recolhidas até o último dia útil do mês imediatamente subsequente, ou 
seja nos meses de julho e janeiro.§ QUARTO: Poderá o Governador, solicitar a Lions 
Internacional, a colocação em Status Quo, o clube inadimplente com o Distrito e 
com administração temerária. O Clube suspenso (status quo) a: não poderá-
programar atividade de serviços, b- de coordenar levantamento de fundos, c- 
participar de funções de Distrito e Distrito Múltiplo ou seminário, d- participar de 
qualquer votação fora do clube, e- endossar ou nomear cargo no distrito, distrito 
múltiplo ou internacional, f- apresentar relatório mensal de sócios e formulários, g- 
patrocinar um Lions Clube ou organizar  um Leo ou lionnes clube. Ainda nesse 
mesmo título foram estabelecidos fundos: administrativo, de convenção e de 
reserva, especificando a destinação dos mesmos. Quanto as eleições foi proposta 
por processo eletrônico na sua realização. Finalmente no ARTIGO 55 – que diz: De 
acordo com o que determina  o artigo VI, seções 1, 2,3,4, e 5 do Estatuto da 
Associação Internacional de Lions Clubes: 8- foi alterado também o dispositivo que 
provocou a renumeração dos artigos do Estatuto que foi acrescido de mais 02 
(dois), artigos preocupação esta diligenciada pela comissão para evitar a extensão 
do Estatuto. Ficando para fazer constar como final o artigo 86 – assim descrito: A 
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reforma do presente Estatuto proposta pelo IV Conselho Distrital Ano Leonístico 
2015/2016, na forma do disposto   no artigo 78 do Estatuto em vigor, consolida as 
decisões plenárias tomadas pela XVII Convenção Distrital, com atualização imposta 
pela Lei Federal 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), e ainda as 
resoluções aprovadas por Lions Internacional, entrando em vigor após a sua 
homologação pela Plenária da mesma Convenção Distrital realizada em Santa 
Tereza/ES, no período de 08 a 10 de abril de 2016. Ao finalizar  a proposição de 
alteração estatutária a comissão entendeu que a iniciativa de apresentação da 
proposta cabe ao Conselho Distrital na forma estipulada pelo Artigo 80 do Estatuto 
em vigor do LC XI., motivo porque a Comissão Especial tem por encerrado o seu 
trabalho de coleta das informações inerentes á proposta, submetendo-a a 
apreciação do CL Governador do Distrito. Nada mais havendo a tratar o CL 
Presidente, deu por encerrada da qual para constar eu TERESINHA DOMINGAS 
PEROVANO, lavrei a presente ata que após lida e achada conforme vai assinada por 
todos os membros da comissão especial. PDG CL Luiz Carlos Nunes – LC Vila Velha 
Gloria – Presidente/ CL PDG JOSE ADALBERTO REBELLO DE OLIVEIRA – RELATOR/ CL 
PDG JOSIAS MARQUES DE AZEVEDO – MEMBRO/ CL PDG DANILO EDISON DUARTE – 
MEMBRO/ CaL TERESINHA DOMINGAS PEROVANO – Secretaria.” Terminada a 
leitura, o CL Governador colocou em discussão a ata, tendo o CL Theócrito Santiago  
sugerido a alteração para constar “maioridade conforme o Código Civil Brasileiro” e o 
CL José Rodrigues comentado que foi colocado XII Convenção, quando é XVII 
Convenção. Prosseguindo, o Governador colocou a ata em votação, sendo ela 
aprovada com ressalvas. Finalizando, o Governador convidou o PDG Antônio Moreira  
para proferir a Oração pelo Brasil e, após, o PDG Jair Pinheiro Torres para guarnecer 
os Pavilhões com um calorosa salva de palmas, convidando a todos para o Coquetel e 
o Boteco do Leão. Nada mais havendo,     encerrou-se a Segunda Plenária da XVII 
Convenção e, para que cumpra suas finalidades, lavrou-se a presente ata para que 
passe a compor a documentação da XVII Convenção do Distrito LC 11. Santa 
Tereza/ES 09 de abril de 2016. CL Helio José Sussai, Secretário da XVII Convenção.  
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ATA DA TERCEIRA PLENÁRIA DA XVII CONVENÇÃO DO DISTRITO LC-11  
 
Aos dez dias do mês de abril do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), tendo por local o 
Parque de Exposição e Eventos “Frei Estevão Eugênio Corteletti, na cidade de Santa 
Teresa, Espírito Santo, sob a presidência do CL Governador Jovelino Venturim Filho. O 
CL PCC Darly Anacleto de Vasconcellos compôs a Mesa Diretora dos trabalhos que 
ficou assim constituída: Governador Jovelino Venturim Filho, PID Edisson Karnopp, o 
palestrante Dr. Daniel Herkenhoff, PDG Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, PDG 
Danilo Edson Duarte,  1º Vice-Governador CL José Rodrigues dos Santos, 2º Vice-
Governador CL Zoé Antônio Donati, PDG Francisco Roberto de Carvalho Moreira, PDG 
Antônio Moreira, PDG Luiz Carlos Nunes, PDG Lacy Amorim e o Ex-Secretário Estadual 
de Educação, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, Dr. Stélio Dias. Registrou a 
presença do PDG Wilson Tótola e da PDG Zuraide de Figueiredo Guedes, solicitando 
que se posicionam ao lado e pediu uma salva de palmas para os Presidentes de 
clubes presentes nesta assembleia. Comunicando ao Governador que a mesa estava 
composta, passou-lhe a palavra que, invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a 
paz entre as pessoas, iniciou os trabalhos e convidou a CaL Joana Venturim para fazer 
a invocação a Deus. Em seguida, convidou o PDG Wilson Tótola para guarnecer a 
Bandeira do Brasil, o CL Celso Cimadon, Presidente do Lions Clube de Nova Venécia, 
para guarnecer a Bandeira do Espírito Santo, a PDG Zuraide de Figueiredo Guedes 
para guarnecer a Bandeira do Rio de Janeiro, o PDG Jair Pinheiro Torres, a Bandeira 
de Lions Internacional, o PDG Lacy Amorim, a Bandeira do Município de Santa Teresa 
e o PDG Antônio Moreira, a Bandeira da ONU e desculpou-se com o PID Edisson 
Karnopp por não tê-lo convidado para guarnecer a bandeira de seu Estado, 
esclarecendo por que não o fez. Convidou o PCC Darly Anacleto de Vasconcellos para 
funcionar como Mestre de Cerimônia, tendo ele agradecido a honrosa indicação, 
comprometendo-se em desempenhar a função à altura da honraria. Registrou a 
presença do PDG José Adalberto na plenária e convidou a CaL Joana Seagal Venturim, 
do LC Santa Teresa Colibri para que sejam feitas algumas homenagens, tendo ela 
agradecido à CaL Sandra Rocha Venturim, sua sogra, pela orientação recebida para  a 
realização desta convenção, à CaL Odalva Fonseca de Vasconcelos, declarando que 
essas duas companheiras foram as grandes responsáveis pelo sucesso desse evento. 
Homenageou ainda a CaL Denice Anna Covre Sussai, do Lions Clube de Pinheiros. Em 
seguida, convidou a Comissão de Credenciamento para apresentar o resultado de seu 
trabalho, tendo o presidente da comissão, PDG Wilson Tótola, solicitado à PDG 
Zuraide de Figueiredo Guedes para fazer a leitura da ata, o que foi feito conforme 
segue: “Ata da Comissão de Credenciamento – Aos nove dias do mês de abril do ano 
de dois mil e dezesseis, tendo por local Parque de Exposições e Eventos ‘Frei Estevão 
Eugênio Corteletti’, localizado em Santa Tereza Colibri, Estado do Espírito Santo, 
reuniu-se a Comissão de Credenciamento da XVII Convenção Distrital do LC-11, 
designada pelo Governador Jovelino Venturim Filho, composta dos seguintes 
membros: PDG CL Wilson Tótola – LC Pinheiros/MEMBROS: PDG Zuraide de 
Figueiredo Guedes _ LC Porciúncula/ CL Denilson José Bazeth dos Santos – LC 
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Porciúncula/ CL Adevalter Estevão Pereira – LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e 
Freira/ CL José Carlos Tagliaferre – LC Nova Venécia/ CL Rodrigo Santos Zamperlini – 
LC Aracruz e CL Clovis Luiz de Oliveira – LC Aracruz; a comissão de credenciamento, 
para delegados e suplentes, na décima sétima convenção do Distrito LC11, para a 
eleição de Governador do Distrito LC 11, 1º e 2º vice Governador, tendo comparecido 
cento e trinta e dois (132) companheiros, sendo assim, credenciados: * 16 Delegados 
Natos * 87 Delegados * 29 Suplentes A presente ata, vai por todos os membros 
abaixo assinados. Santa Tereza Colibri, Espírito Santo, 09 de Abril de 2016. PDG 
Wilson Tótola – LC Pinheiros – Presidente MEMBROS: PDG Zuraide de Figueiredo 
Guedes – LC Porciúncula CL Denilson José Bazeth dos Santos LC Porciúncula CL 
Adevalter Estevão Pereira – LC Cachoeiro do Itapemirim Frade e Freira CL Rodrigo 
Santos Zamperlini – LC Aracruz CL Clovis Luiz de Oliveira – LC Aracruz. “Adendo da Ata 
da Comissão de credenciamento. ‘ ...... para eleição de governador do Distrito LC-11, 
1º e 2º vice-governador e candidatos a 2º vice- presidente do Conselho de 
Governadores do DMLC”. Encerrada a leitura, o presidente agradeceu aos 
companheiros membros da comissão e passou a ata ao Governador para que seja 
encaminhada à Comissão de Eleições. Prosseguindo, o Mestre de Cerimônia convidou 
o presidente da Comissão de Moções, PDG Luiz Carlos Nunes para apresentar o 
relatório de sua comissão, tendo ele cumprimentado a mesa e a todos os presentes, 
informando que recebeu a contraproposta das alterações sugeridas para o Estatuto 
do Distrito LC11, sugerindo ao Governador que as leve à apreciação do plenário, uma 
vez que já foram apresentadas e aprovadas pela assembleia no dia anterior as linhas 
gerais e diretrizes para a alteração do referido Estatuto. Esclareceu que a Comissão 
de Moções é composta pelos mesmos companheiros que compõem a Comissão 
Especial de Reformulação Estatutária. À vista disso, o Governador colocou em 
discussão as alterações propostas e, não havendo manifestações, colocou em 
votação, solicitando que os companheiros que tenham direito a voto e aprovem as 
alterações levantem o seu crachá e os que não aprovam fiquem de pé, sendo a 
proposta aprovada por unanimidade. O Mestre de Cerimônia passou a palavra à CaL 
Adélia Fernandes que convidou os companheiros dos Lions Clubes da Divisão C1: 
Cachoeiro de Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim Frade e a Freira, Cachoeiro de 
Itapemirim Rubem Braga e Guaçuí para irem à frente e junto dela prestarem uma 
homenagem ao Governador CL Jovelino Venturim Filho, tendo ela agradecido a todos 
pelo apoio total e pelo carinho que lhe deram e aos presidentes dos clubes pela 
forma como conduziram os trabalhos em sua Divisão. Agradeceu ao CL Governador 
pela confiança em tê-la nomeado como presidente de sua Divisão. Em especial, 
agradeceu aos CL Adevalter Estevão Pereira, CL Geraldo Luiz de Souza Machado e CL 
Alcides Zerboni Soares que a animaram, assessoraram e corrigiram quando 
necessário, comentando que, durante este ano, pode sentir que somos um só e que 
não deve haver divisões. O CL David Alberto Loss entregou uma lembrança da Divisão 
C1 ao Governador que declarou ser emocionante receber uma homenagem da CaL 
Adélia Fernandes por ser ela batalhadora, durona; que ela valoriza o que tem valor, 
comentando ser ela uma futura governadora; que a sua Divisão é formada por muitos 
companheiros valorosos que já poderiam ter assumido o cargo de governador. Em 
seguida, o Mestre de Cerimônia anunciou a presença do PCC Ivan Lindemberg e 
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convidou o CL David Loss para fazer a apresentação do palestrante, Dr. Daniel 
Herkenhoff. Inicialmente, cumprimentou a mesa diretora e a assembleia, 
comentando que, atualmente, tem-se estimulado a leitura nas escolas; que as provas 
do ENEM dão muita importância à leitura e à interpretação de textos e, por isso, é 
fundamental que elas sejam estimuladas; que, nas cidades da Europa, há grande 
quantidade de bibliotecas. Apresentou os palestrantes, Dr. Daniel Herkenhoff e Dr. 
Stélio Dias, informando que eles vieram expor sobre um programa  por eles 
desenvolvido  e que envolve a doação de livros para crianças, que consiste na compra 
dos mesmos por alguém que os oferece a crianças e adolescentes matriculados nas 
escolas. A palestra foi iniciada pelo Dr. Stélio Dias que cumprimentou a todos e 
informou que o presente recebido dos CCLL da Divisão C1, pelo Governador, um 
conjunto de pios de pássaros, é da fábrica de pios de Maurílio Coelho, cujo neto é o 
palestrante do dia. Fez referência a vários companheiros com os quais já tem 
conhecimento há muitos anos: Wilson Tótola, Antônio Moreira, Danilo Edson Duarte, 
Luiz Carlos Nunes, David Loss, enumerando os cargos públicos e políticos ocupados 
por eles. Comentou que o Lions Clube no Espírito Santo tem como viga mestra as 
pessoas mais importantes do Estado e que todos os leões tem a responsabilidade de 
levar o seu clube, porque ele está assentado em terreno firme, cujo patrimônio é o 
patrimônio de nosso Estado. Parabenizou o movimento por ter  em seus quadros 
pessoas tão importantes , que construíram ou ajudam a construir o  Espírito Santo. 
Informou que veio para substituir o Dr. Mário Herkenhoff, de família tradicional de 
Cachoeiro de Itapemirim, ligada à Educação daquela cidade, da Escola de Comércio 
Técnica de Cachoeiro, cuja família tem várias pessoas  que se destacam na história da 
cidade; que o programa  que será apresentado é ímpar no mundo; que foi criado pelo 
Instituto do Gesto Bom, que o sustenta a cerca de 04 (quatro) anos, a partir da 
preocupação de algumas pessoas em fazer um trabalho social, as quais decidiram 
trabalhar com o tema Educação, enfocando a qualidade da educação, chegando-se ao 
livro e, mesmo que muitos o considerem ultrapassado, será por muitos e longos anos 
ainda o grande instrumento da educação. Foi criado o programa, que é para fora do 
País e, por isso, recebeu o nome de 1Book4Life (Um Livro para a Vida), tendo 
recebido pedidos de vários países. Esclareceu que, em primeiro lugar, o grupo 
identificou a educação como fator preponderante, em segundo, a qualidade da 
educação, em terceiro, o livro como instrumento e quarto, como fazer. Isto feito, 
buscou-se  quantas escolas existem no Brasil, quantos alunos estão nas escolas e 
onde estudam. Após, pesquisou-se o IDEB, a Prova Brasil e foram selecionadas todas 
as escolas com o IDEB baixo, concluindo-se que os livros deveriam ser destinados 
para os alunos daquelas escolas. Posteriormente, através do PINAD, buscou-se onde 
se localizavam tais escolas, sendo descoberto que estão em locais de risco, na 
violência, no tráfico, na criminalidade, concluindo que são aquelas crianças que 
devem receber os livros, porque não tem como comprá-los. Solicitou dos presentes a 
máxima atenção para a apresentação do palestrante, Dr. Daniel Herkenhoff, que 
demonstrará a delicadeza, a eficiência e a precisão do programa que já ultrapassou as 
fronteiras nacionais. Finalizando, comentou que o Lions Clube tem papel importante 
no mundo e conclamou a todos para juntos dar as mãos e dizer ao Brasil: Brasil, conte 
com a gente, apesar de todas as dificuldades, de todas as maracutaias, podemos 
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construir este País, ancorados nas pessoas de destaque que aqui estão. Passou a 
palavra ao segundo palestrante, Dr. Daniel Herkenhoff, que apresentou um vídeo 
para iniciar sua fala. Explicou como funciona a ideia de que livros podem mudar uma 
vida, que podem abrir portas para alunos em situação de risco social e citou uma 
frase de Nelson Mandela: “A Educação e o Ensino são as mais poderosas armas que 
se pode usar para mudar o mundo.” Falou sobre o que foi pensado por ele e pela 
equipe ao criar o programa; as estratégias usadas para estimular o gosto pela leitura; 
que apenas um em quatro brasileiros domina  as habilidades necessárias de leitura, 
escrita e matemática; que o programa foi criado para tentar solucionar esse 
problema, dando livros para as crianças; que 87% (oitenta e sete por cento) das 
crianças que  não leem nunca receberam um livro; que o projeto visa a despertar o 
gosto pela leitura para que possa entender e conhecer melhor o mundo e ter um 
futuro melhor;  que pode levar os livros doados  às escolas identificadas em qualquer 
parte do Brasil e, sabendo que neste evento encontram-se pessoas do Rio de Janeiro 
e do Espírito Santo, tais livros poderão ser doados às escolas da região. Explicou que 
o livro é entregue na escola, mas ele é do aluno, que o levará para casa; que cada 
aluno recebe um par de livros diferentes embrulhados para presente; que os alunos 
daquela escola recebem os livros no mesmo dia, passando a ser uma coisa 
importante na vida deles; que o programa pode ser acompanhado pelo doador, 
havendo a possibilidade de saber quantos e quais livros foram lidos pelo aluno; que é 
como um investimento social que, certamente, produzirá bons rendimentos. Fez uma 
demonstração de como funciona a doação e o acompanhamento pela Internet. 
Agradeceu a atenção e encerrou sua fala. O Mestre de Cerimônia convidou o PID 
Edisson Karnopp para apresentar suas considerações finais, tendo ele começado 
saudando o Governador, declarando que assim saudava a todos, os visitantes ilustres, 
companheiros, Leos, Castores e familiares. Comentou que uma convenção sempre 
começa com assuntos mais preocupantes e tensos e com muito trabalho, muitas 
decisões a serem tomadas, mas que tudo vai se resolvendo à medida que o tempo 
passa; que, na noite anterior, houve momentos de muito companheirismo, muita 
descontração, estando todos em um maravilhoso festival gastronômico. Agradeceu 
aos companheiros que o procuraram para compartilhar suas ideias e opiniões, 
apresentando sugestões as quais  levará na melhor consideração, porque se está 
aprendendo constantemente; que esta é uma das 10 (dez) convenções das quais 
participa neste ano leonístico, tanto no Brasil quanto no exterior, e que de todas saiu 
sempre enriquecido; que a posse coletiva de novos associados, que é uma inovação 
no Lions e acontece há pouco tempo, precisa ser mais elaborada, mais bem estudado, 
como tudo que é novo, porque há sempre duas faces da moeda, uns aplaudem e 
outros criticam. Comentou que não tinha conhecimento de que a mesa diretora 
estava composta por tão ilustres companheiros que ocuparam altos cargos na 
administração de seu Estado e fora dele em seu campo de atuação; que tal fato só 
vem engrandecer o conceito do Lions; que faz esse reconhecimento em nome da 
Associação Internacional de Lions Clubes e do Presidente Internacional, Dr. Jitsuhiro 
Yamada, os quais aqui representa, expressando o orgulho da associação e o 
reconhecimento daquilo que eles representam para o leonismo em um momento tão 
importante quanto este. Após tecer vários comentários sobre  questionamentos que 
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lhe foram feitos, sobre suas experiências em visita a vários clubes do Brasil e fora 
dele, agradeceu a todos pelo carinho e pela amabilidade com que ele e sua esposa 
foram recebidos; cumprimentou pelo encontro e desejou  aos que forem eleitos que 
comecem com o pé direito e aos que estão encerrando o seu mandato que o façam 
com galhardia e seriedade. Convidou sua companheira para se juntar a ele e ambos 
agradeceram a todos e devolveu a palavra ao Mestre de Cerimônia que convidou a 
CaL Odalva Fonseca de Vasconcellos para fazer mais um sorteio de brindes. 
Terminado o sorteio, o Governador agradeceu ao CL Carnieli, representante da 
empresa Veneza e aos companheiros de seu clube pelo apoio constante que lhe 
deram. Dada a palavra ao PDG Antônio Moreira, este declarou que, com união e 
trabalho dedicado, ele e o companheiro Zoé Donati conseguiram resolver os 
problemas dos companheiros de São Mateus, resultando na fundação de dois novos 
clubes. Passou a palavra ao CL Zoé Donati que comentou que serão fundados dois 
novos clubes muito fortes com o apoio do LC Aracruz e do LC Nova Venécia; que foi 
formada uma comissão de companheiros do LC Aracruz para acompanhar todo o 
processo de estruturação dos novos clubes, tendo sido encaminhada toda a 
documentação para a formalização de um dos clubes, que ainda não recebeu um 
nome. Em seguida, passou a palavra para o CL José Carlos Tagliaferre, do LC Nova 
Venécia que informou estar acompanhando e orientando o outro clube de São 
Mateus, cujos companheiros têm se empenhando bastante, estando com 29 (vinte e 
nove) associados, muito entusiasmados empenhando-se para agilizar a fundação 
desse novo clube, o que é muito gratificante. Informou que sempre que solicitado o 
LC Nova Venécia ajuda no que for preciso; que todos os companheiros de São Mateus 
já vêm praticando o leonismo há vários anos; que toda a documentação necessária já 
está pronta para requerer a Carta Constitutiva. Nesse momento, a CaL Dinalva de 
Oliveira Santana e a CaL Maria Mota do LC São Mateus entregaram ao Presidente do 
LC Nova Venécia, CL Celso Cimadon, a documentação exigida para que seja requerida 
a referida Carta Constitutiva do novo clube. O PDG Antônio Moreira agradeceu a 
todos e colocou-se à disposição do Governador para qualquer esclarecimento, tendo 
o DG Jovelino Venturim Filho agradecido àqueles companheiros responsáveis pelo 
maravilhoso trabalho realizado. O Mestre de Cerimônia convidou a CaL Odalva 
Fonseca de Vasconcellos para fazer outro sorteio de brindes e, em seguida, convidou 
a CaL Sônia Duarte Borges, presidente da Comissão de Prêmios, para apresentar seu 
relatório, esclarecendo que a entrega de prêmios  será feita logo após. Esta 
cumprimentou a todos e fez a leitura da ata a seguir transcrita: “ATA DA COMISSÃO 
DE PRÊMIOS Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, tendo por 
local o Parque de Exposições e Eventos ‘ Frei Estevão Eugênio Corteletti’, localizado 
em Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, reuniu-se a Comissão de Prêmio da XVII 
Convenção Distrital do LC-11, designada pelo Governador Jovelino Venturim Filho, 
composta dos seguintes membros: CaL Sônia Duarte Borges – LC Cachoeiro de 
Itapemirim – Presidente; Membro: CaL Vergínea Dias Lindenberg – LC Niterói São 
Francisco, CaL Marilda Prates – LC Cachoeiro de Itapemirim. A comissão fez a análise 
das documentações encontradas, assim decidiu: O Leão Mais Jovem inscrito na XVII 
Convenção Distrital do LC-11 do LC São Pedro da Aldeia, CaL Josiane Aparecida 
Correia; O Leão Mais Idoso inscrito na XVII Convenção Distrital do LC-11 do LC Santa 
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Tereza, CL Ivan Pailo Garaype; O Leão Mais Novo no Leonismo inscrito na XVII 
Convenção Distrital do LC-11 do LC Nova Venécia, CaL Magali Mendes da Rocha; O 
Leão Mais Antigo no Leonismo inscrito na XVII Convenção Distrital do LC-11 do LC 
Itaperuna, CL José Chaves dos Santos; A Delegação com Maior Percentual de 
Associados presente inscrito na XVII Convenção Distrital do L-11 do LC Vila Velha 
Glória; A Delegação com Maior Quantidade de Domadoras Presente inscrito na XVII 
Convenção Distrital do LC-11 do LC Itaperuna; A Delegação Mais Numerosa inscrito 
na XVII Convenção Distrital do LC-11 do LC Itaperuna; A maior Delegação de Leo 
inscrito na XVII Convenção Distrital do LC-11 do LC Aracruz; A Maior Delegação de 
Castores inscrito na XVII Convenção Distrital do LC-11 do LC Campos Tamandaré; A 
Delegação Mais Distante e com maior número de inscritos na XVII Convenção Distrital 
do LC-11 do LC Niterói São Francisco. Nada a mais havendo a tratar deu-se por 
encerrada a presente reunião, lavrou-se a presente ata que após lida e assinada 
deverá ser encaminhada ao Governador do Distrito para submetê-lo em plenária da 
XVII Convenção Distrital. Santa Tereza, 10 de abril de 2016. CaL Sônia Duarte Borges, 
CaL Verginea Dias Lindenberg – LC Niterói São Francisco, CaL Marilda Prates – LC 
Cachoeiro do Itapemirim”. Prosseguindo, o Mestre de Cerimônia convidou a 
Comissão B de Prêmios para apresentar seu relatório e fazer a entrega dos prêmios. A 
Presidente da referida comissão, CaL Maria da Glória Costa Santiago, fez a leitura da 
ata, conforme segue: “ATA DA COMISSÃO DE PRÊMIOS Aos dez dias do mês de abril 
do ano de dois mil e dezesseis, tendo por local Parque de Exposições e Eventos ‘Frei 
Estevão Eugênio Corteletti’, localizada em Santa Tereza, Estado do Espírito Santo, 
reuniu-se a Sub Comissão ‘B’ de Prêmios da XVII Convenção Distrital do LC-11, 
designada pelo Governador Jovelino Venturim Filho, composta dos seguintes 
membros: CaL Maria da Glória Costa Santiago LC Guarapari Presidente; Maria da 
Glória Oliveira De Martin – LC Vila Velha Glória – Secretária e Relatora; Membros: CaL 
Marilza Moreira da Silva, CaL Selma dos Santos Moreira – LC Campos Planície, CL 
Carlos Frederico da Silva Paes – LC Campos Tamandaré, CL Jorge Calixto – LC 
Araruama. A comissão fez a análise das documentações encontradas, assim decidiu: A 
melhor Flâmula alusiva à XVII Convenção Distrital do LC-11 eleito em primeiro Lugar 
foi do LC Casimiro de Abreu O Melhor Galhardete alusivo à XVII Convenção Distrital 
do LC-11 eleito em primeiro Lugar foi do LC Casimiro de Abreu A Edição Especial do 
Boletim LEÃO DO ITABIRA do LC Cachoeiro do Itapemirim alusiva à XVII Convenção 
Distrital do LC-11 foi eleito em primeiro Lugar. O exemplar do Boletim que compõe a 
Coletânea da XVII Convenção Distrital do LC-11 foi eleito em primeiro Lugar o LEÃO 
DO ITABIRA do LC Cachoeiro do Itapemirim. Nada mais havendo a tratar deu-se por 
encerrada a presente reunião, lavrou-se a presente ata que após lida e assinada 
deverá ser encaminhada ao Governador do Distrito para submetê-la em plenária da 
XVII Convenção Distrital. Santa Tereza, 10 de abril de 2016 CaL Maria da Glória Costa 
Santiago – LC Guarapari Presidente Maria da Glória Oliveira De Martin – LC Vila Velha 
Glória Secretária e Relatora. A ata foi colocada pelo Governador em discussão e, nada 
havendo, foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, a 
reunião foi interrompida para que o Governador pudesse se ausentar para votar, 
sendo feito o sorteio da televisão, cujo ganhador foi o PDG Deocleciano Fonseca de 
Andrade Filho. Reiniciando os trabalhos, o Mestre de Cerimônia agradeceu à empresa 
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Laticínios Fiori, que doou grande parte dos alimentos oferecidos no Coffee Break, 
bem como à empresa Laticínios Veneza, de Nova Venécia; entregou um troféu ao 
Governador pela realização da XVII Convenção Distrital, reafirmando seu amor e seu 
carinho por ele. Prosseguindo, o DG Jovelino Venturim Filho prestou homenagens a 
vários companheiros e companheiras, bem como a alguns clubes de Lions, 
entregando o troféu da Convenção e alguns certificados,  na seguinte ordem: PID 
Edisson Karnopp e sua esposa, a CaL Rosenete, dizendo de sua alegria ao passar às 
suas mãos aquela lembrança, que contém um colibri, informando que o uso daquele 
pássaro em todas as formalidades da cidade de Santa Tereza foi regulamentado por 
iniciativa do PDG Antônio Moreira, quando exerceu mandatos de Deputado Estadual 
na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo; expressou seu desejo de que o 
homenageado volte sempre para abrilhantar os eventos do Distrito LC-11. Aquele 
agradeceu a homenagem e informou  que é um grande admirador de plantas, 
animais e pássaros. Convidou o CL Helio José Sussai, Secretário e Tesoureiro do 
Distrito e a CaL Denice Anna Covre Sussai que também  foram homenageados com 
uma lembrança, tendo ele esclarecido que o CL Helio é o secretário do Distrito e 
também da convenção e que ele e sua companheira Denice trabalharam 
incansavelmente para o êxito desta convenção e que exerceram o cargo mais difícil 
do Distrito, com disponibilidade, esforço e que as viagens feitas junto com ele 
representam muito para o sucesso do ano leonístico; convidou o presidente da 
Cooperativa e Laticínio Veneza, CL Carnieli para ser homenageado, tendo agradecido 
em nome dos clubes e do Distrito LC-11, pelo carinho com que foi sempre atendido 
por ele, disponibilizando  toda ajuda solicitada; convidou o PCC Ivan Lindenberg  para 
receber o troféu, em agradecimento pela ajuda prestada, bem como para que leve ao 
doador da cerveja distribuída durante a Convenção, Sr. Valter Farias, os 
agradecimentos do Distrito e  os  certificados que marcam esse evento; homenageou 
o PDG Ráfare, através da CaL Telma, pela ajuda valiosa, solicitando que entregue um 
certificado à empresa Brito de Almeida Engenharia S.A. pelo patrocínio doado para a 
Convenção;  convidou a CaL Magali Mendes da Rocha, do LC Nova Venécia, para 
entregar uma homenagem ao Presidente da Cooperativa e Laticínio de Alfredo 
Chaves pela ajuda prestada à Convenção. Em seguida, o Secretário e Tesoureiro do 
Distrito LC-11 fez a chamada dos vencedores do Concurso de Prêmios, conforme a 
ordem que consta da ata da referida comissão transcrita anteriormente e o CL 
Governador fez a entrega  dos prêmios, agradecendo a cada um dos companheiros 
premiados, bem como aos clubes pelo empenho, pelo trabalho e pela presença nesta 
Convenção. Continuando, o Secretário fez a chamada dos clubes premiados pela 
Subcomissão B de premiação pelo melhor galhardete, melhor flâmula e melhor 
boletim, também conforme ata da comissão já transcrita acima, tendo o Governador 
entregue a premiação e agradecido, enaltecendo os clubes vencedores. Em seguida, 
o Governador convidou o Diretor Geral da XVII Convenção do Distrito LC-11, CL 
Gregório Venturin, do LC Santa Tereza Colibri e parabenizou-o emocionado pelo 
brilhante trabalho, passando-lhe a palavra, o qual convidou sua esposa, a CaL Joana 
Venturin e seus companheiros de clube para ficarem a seu lado e agradeceu a todos 
os que compareceram, tanto do Rio de Janeiro, quanto do Espírito Santo, declarando 
ser este um momento único e que a realização deste evento uniu muito o seu clube; 
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que este é um trabalho que todo o clube deveria fazer, porque contribui bastante 
para agregar, reunir e expor todos os valores dos Lions Clubes; que realizar uma 
convenção é muito importante; que espera que todos tenham gostado, porque tudo 
transcorreu da melhor forma. Encerrou agradecendo efusivamente, recebendo 
muitos e calorosos  aplausos da plenária. A CaL Joana agradeceu especialmente à CaL 
Ângela do LC Nova Venécia, que muito trabalhou na preparação dos petiscos para o 
chá, bem como ao LC Nova Venécia que emprestou muitos utensílios que foram 
usados durante o evento. Agradeceu também a seu clube que demonstrou o 
potencial de trabalho que tem na realização desta convenção, declarando que o LC 
Santa Tereza Colibri saiu engrandecido. Retomando a palavra, o Governador 
agradeceu ao clube  e aos companheiros por todo o empenho na realização da XVII 
Convenção, agradecendo ainda ao LC Nova Venécia pelo material cedido para a 
realização do evento. Prosseguindo, o CL Secretário convidou o 1º Vice-Governador, 
CL José Rodrigues dos Santos e sua domadora para receberem uma lembrança da 
Convenção, agradecendo-lhe pelo trabalho realizado junto aos clubes do Rio de 
Janeiro, tendo o CL Governador agradecido a colaboração por ele prestada ao Distrito 
e se colocado à  sua disposição para colaborar com ele e sua equipe durante o ano 
leonístico de seu mandato. Foi convidado, a seguir, o 2º Vice-Governador, CL Zoé 
Antônio Donati e sua esposa para serem homenageados, o qual convidou os 
companheiros do LC Aracruz para ficarem a seu lado neste momento. Ao entregar o 
troféu, o CL Governador declarou esperar a homologação de seu nome  para galgar 
mais um degrau, agradecendo-lhe pelo grande trabalho realizado, principalmente, 
em relação ao LC São Mateus, bem como pela amizade, pela parceria e pela 
companhia durante todo esse ano leonístico, orientando-o, ajudando-o sempre que 
preciso. Desejou-lhe felicidade em sua caminhada. Prosseguindo, o CL secretário 
convidou o PCC Darly Anacleto de Vasconcellos e a CaL Odalva Fonseca de 
Vasconcellos para receberem sua homenagem, comentando que, durante este 
segundo semestre do ano leonístico, eles trabalharam em função desta convenção, 
tendo o Governador endossado as palavras que lhes foram dirigidas, declarando que 
os dois foram muito importantes em sua governadoria, estando sempre à disposição 
quando solicitados, sempre incansáveis, porque são líderes natos e sabem buscar o 
sucesso, ultrapassando os obstáculos. Agradeceu ao casal por todo o empenho e 
disponibilidade. Em seguida, o Governador convidou o PDG Lacy Amorim para ser 
homenageado, informando que ele já foi governador do Distrito LC-12 e que, após 
ter-se aposentado como médico, mudou-se para o Espírito Santo, sendo um dos 
grandes responsáveis pelo sucesso deste evento, com sua experiência, com seu vasto 
conhecimento leonístico e de eventos como este, tendo colaborado muito com o LC 
Santa Tereza, sendo merecedor da gratidão do Distrito LC-11. O PDG Lacy Amorim 
agradeceu a confiança nele depositada pelo PDG Darly Vasconcellos e pela CaL 
Odalva, declarando que, sem eles, esta convenção teria sido muito mais simples, mas 
aqueles dois companheiros os convenceram a realizar  este grandioso evento. O 
Governador passou a palavra à sua companheira Sandra Rocha Venturim que 
convidou a DM Ângela Maria Grillo Pancieri, entregando-lhe um troféu e 
agradecendo pela inestimável colaboração durante a organização da XVII Convenção. 
Agradeceu ainda ao LC de Nova Venécia pela grande ajuda ao disponibilizar o 
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vasilhame usado no chá das  mulheres. Retomando a palavra, o Mestre de Cerimônia 
, declarando estar chegando ao fim os trabalhos desta XVII Convenção Distrital, 
agradeceu aos companheiros do LC Santa Tereza Colibri por tê-los aceitado para 
ajudá-los na organização do evento, reconhecendo ter uma experiência maior para 
tal, porém a boa vontade dos leões e domadoras daquele clube, o interesse, a 
motivação, a vontade de fazer o melhor, superaram a quantidade e a inexperiência. 
Desculpou-se pelos erros, dizendo que  seu trabalho e o da CaL Odalva foi feito com 
muito amor e carinho. Concluiu declarando que querem servir e servir da melhor 
forma possível, sendo aplaudidos efusivamente pelos presentes. O PCC Danilo Edson 
Duarte comentou que o PCC Darly sempre será o Diretor de Convenção, porque tem 
competência para isso, porque ele não é só um leão, é mais que leão. Agradecendo 
emocionado, o Mestre de Cerimônia devolveu o colar, recebendo mais uma vez os 
aplausos calorosos da plenária. O DG Jovelino Venturim Filho agradeceu a 
participação do PCC Darly e da CaL Odalva, declarando terem sido eles 
imprescindíveis com sua ajuda em toda a sua caminhada; que eles merecem muito 
mais do que o troféu que lhes foi oferecido hoje. Em seguida, o Governador convidou 
o Presidente da Comissão de Eleição, CL David Alberto Loss, para apresentar o 
Relatório, tendo ele lido a ata, cujos termos são, a seguir, transcritos: “ATA DA 
COMISSÃO DE ELEIÇÕES Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e 
dezesseis, tendo por local o Parque de Exposições e Eventos ‘ Frei Estevão Eugênio 
Corteletti’, localizado em Santa Tereza, Estado do Espírito Santo, reuniu-se a 
Comissão de Eleições da XVII Convenção Distrital do LC-11, designada pelo 
Governador Jovelino Venturim Filho, composta dos seguintes membros: CL David 
Alberto Loss – LC Cachoeiro do Itapemirim-Presidente, CL José Maria Herzog – LC 
Linhares – Membro, CL Riandro Petrucci Pireda – LC Porciúncula – Membro, CL 
Erenilson Jardim Marinho (Pardal) – LC Casimiro de Abreu – Membro, CaL Odalva 
Fonseca de Vasconcellos – LC Guarapari – Membro. A reunião teve início às onze 
horas. A Comissão fez leitura da ata enviada pela Comissão de Credenciamento onde 
constam os números de Delegados credenciados e aptos a participarem do processo 
eleitoral. Os números são os seguintes: DELEGADOS NATOS: 16 (dezesseis); 
DELEGADOS TITULARES: 104 (cento e quatro); DELEGADOS SUPLENTES: 28 (vinte e 
oito); O PRESIDENTE informou aos membros da COMISSÃO que a votação será 
eletrônica, com exceção da votação para indicação do candidato do DISTRITO ao 
cargo de Segundo Vice-Presidente do CG do DMLC e que todo o aparato técnico 
necessário estará pronto às dez horas do domingo, dia 10, esperando-se que a 
votação possa começar às dez horas e trinta minutos. Disse mais que será no espaço 
localizado no complexo Parque de Exposições. Às dez horas e quarenta e cinco 
minutos do dia 10 de abril iniciou-se o processo eleitoral. A urna eletrônica foi zerada 
às 10h45min, tendo sido rubricado pelos membros da Comissão de Eleições. O 
processo foi concluído às 11h58min. Apurados os votos, chegou-se aos seguintes 
resultados: DELEGADOS CREDENCIADOS – 104 (cento e quatro). DELEGADOS 
VOTANTES – 102 (cento e dois). O candidato a 1º Vice-Governador, CL Zoé Antônio 
Donati – LC Aracruz – Espírito Santo, obteve 94 (noventa e quatro) votos a favor e 8 
(oito) contra. O candidato a 2º Vice-Governador, CL Edson Francis obteve 93 (noventa 
e três) votos a favor e 09 (nove) contra. O candidato a Governador, CL José Rodrigues 
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dos Santos – LC São Pedro da Aldeia – RJ, obteve 95 (noventa e cinco) votos a favor e 
07 (sete) contra. O candidato PDG Josias Marques de Azevedo – LC Serra candidato a 
Segundo Vice-Presidente do CG do DMLC obteve 73 (setenta e três) votos e o 
candidato PDG Deocleciano Fonseca de Andrade Filho – LC Cachoeiro do Itapemirim 
Frade e a Freira obteve 29 (vinte e nove) votos. Nada mais havendo a tratar a 
Comissão de Eleições encerrou seus trabalhos às 12h15min tendo sido lavrada a 
presente Ata que será submetida à apreciação do plenário, passando a integrar os 
Anais da XVII Convenção do Distrito LC-11. Santa Tereza/ES, 10 de abril de 2016. CL 
David Alberto Loss – LC Cachoeiro do Itapemirim – Presidente, CL Riandro Petrucci 
Pireda – LC Porciúncula – Membro, CL Erenilson Jardim Marinho (Pardal) – LC 
Casimiro de Abreu -Membro,  CaL Odalva Fonseca de Vasconcelos – LC Guarapari – 
Membro”. O Governador colocou em discussão a ata lida e, não havendo 
manifestação, colocou em votação, obtendo aprovação por unanimidade, tendo o 
presidente da comissão agradecido em nome de seus membros, dando por encerrada 
sua participação. Em seguida, o Governador passou a palavra ao vice- governador, 
eleito Governador para o AL 2016/2017, CL José Rodrigues dos Santos, para suas 
manifestações. O Governador eleito convidou o CL Erenilson Jardim Marinho, 
Presidente da Região E, e a CaL Vera Regina Coe Pisco, do LC Rio das Ostras, o LC São 
Pedro da Aldeia e o CL David Alberto Loss, informando que está convidando o 
presidente da Região E que vai sair e o que vai assumir durante a sua governadoria. 
Cumprimentou o Governador, a mesa diretora, os companheiros e companheiras, 
domadoras e filhotes presentes, declarando que é um alegria agradecer os votos 
obtidos  e que os 07 (sete) votos contra recebidos serão conquistados durante a sua 
caminhada na governadoria, porque somos companheiros leões, voluntários e 
pagamos para trabalhar e, quando deixamos uma empresa para nos dedicar com 
carinho ao leonismo, merecemos o reconhecimento de todos; declarou amar o 
movimento leonístico e ser apaixonado por ele, principalmente, porque sua 
companheira o tem acompanhado  e dado força durante esses dois anos de 
treinamento; que tem certeza de que, em sua caminhada no próximo ano, terá seu 
total e irrestrito apoio; que precisa de todos os presidentes dos clubes, que são a 
célula do leonismo, sendo os responsáveis pelo crescimento do movimento e são eles 
que trabalham, que realizam as campanhas. Informou que seu lema será: “União, 
Comprometimento e Ação”; que diz o Presidente Internacional eleito em seu lema: 
“Escalar Novas Montanhas”, o que só vai ser feito se desenvolvermos novas ações. 
Solicitou ao CL Gregório Venturim, que será Presidente de Divisão, que compareça 
em sua Convenção em Cabo Frio, nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2017, a Convenção 
do Centenário, levando todos os companheiros da Região D. Agradeceu a todos, 
reiterando o pedido de ajuda em sua caminhada, esclarecendo que o grande 
beneficiado será o Distrito LC-11, obtendo o reconhecimento de seu valor. Informou 
ainda que seu 1º (primeiro) Conselho Distrital será em Campos no dia 16 (dezesseis) 
de julho de 2016, num sábado durante todo o dia e que, à noite haverá a Noite do 
Companheirismo. Agradeceu e encerrou sua fala.  Prosseguindo, o Governador 
convidou o PDG Josias Marques de Azevedo, acompanhado de sua companheira Leila 
e que foi eleito candidato  a candidato ao cargo de 2º Vice-Presidente do Conselho de 
Governadores do DMLC para apresentar suas considerações. Antes de iniciar sua fala, 
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a CaL Sandra Rocha Venturim pediu a palavra e dirigiu-se ao companheiro Marcos 
Sales, desculpando-se por não lhe ter agradecido pela doação dos cartões deixados 
nos apartamentos dos hotéis onde os convencionais se hospedaram, agradecendo-
lhe neste momento. Iniciando sua fala, o PDG Josias cumprimentou o Governador, o 
PID Edisson Karnopp, os PCCs que compõem a mesa, os PDGs presentes fisicamente  
e os que estão espiritualmente, aos vice-governadores eleitos, ao Governador eleito, 
aos companheiros e companheiras, domadoras, filhotes, Leos, Castores e visitantes, 
declarando que é uma nova e árdua jornada, pelo atraso na decisão de indicar um 
candidato do Distrito LC-11 ao Múltiplo LC, uma vez que o outro candidato ao cargo 
que pleiteia já está em campanha desde dezembro de 2015; que conta com a ajuda 
de todos os companheiros, dos delegados e de lideranças nos outros Distritos que 
compõem o Múltiplo LC; que a disputa não é só dele, mas de todo o Distrito LC-11; 
desafiou os clubes para que levem suas delegações a Poços de Caldas com o maior 
número possível de leões, pois é necessária uma grande mobilização de todos; que 
depende de cada um, do sentimento de leonismo e de união para elevar o conceito 
do nosso Distrito. Convidou o PDG Deocleciano para vir à frente, dizendo que ele faz 
parte desse grupo seleto e reconhecendo que ele é fruto de um trabalho de 
revezamento entre os clubes do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, declarando que 
conta com o seu apoio, suas ideias e sua colaboração para animar os clubes a 
comparecerem na Convenção do DMLC, com também para fazer contato com os 
Governadores dos outros Distritos, com o seu colegiado e os companheiros do 
Distrito Múltiplo para que o apoiem como candidato a 2º Vice-Presidente do Múltiplo 
LC. Invocando as bênçãos de Deus, para que Ele mande o Espírito Santo e os Anjos 
para abrirem o caminho e o protejam nesta jornada, desejou aos companheiros bom 
retorno a seus lares, com felicidade, com saúde, com alegria para que se forme um 
grande grupo com destino a Poços de Caldas e, dirigindo-se, em especial, ao PCC 
Darly Anacleto de Vasconcellos declarou que, se for eleito, precisará muito de seu 
apoio e encerrou sua fala. Dada a palavra ao PDG Deocleciano Fonseca de Andrade 
Filho, este agradeceu a todos e, dirigindo-se ao PDG Josias Marques Azevedo, 
declarou que Deus não nos dá a tarefa sem a sua bênção; que ele terá seu apoio e 
ajuda efetivos, principalmente junto ao seu colegiado, o Colegiado Integração, apesar 
de que, durante a Convenção do Distrito Múltiplo, em Vitória, recebeu manifestação 
contrária à sua candidatura de alguns Distritos, de forma injusta; lamentou alguns 
fatos ocorridos em relação a sua pessoa, que procuraram desaboná-lo como 
candidato, como leão e como pessoa; que, em nosso Distrito, a política que deve 
imperar é a política do leonismo; que dará ao CL Josias o apoio efetivo, indo a Poços 
de Caldas para ajudá-lo em sua campanha; que é a mesma pessoa desde que entrou 
para o leonismo, porque ama o movimento; desejou-lhe sucesso, com a ajuda de 
Deus e declarou que vai dar tudo certo; que vai ser feita uma campanha pelo Distrito 
LC-11 e agradeceu aos delegados que votaram nele, dando-lhe um voto de confiança; 
que aqueles que votaram no CL Josias também estarão lá para reafirmar o voto dado, 
porque a vez é do Distrito LC-11, que deve estar cada vez e sempre mais à frente. 
Agradeceu ao DG Jovelino pela conduta e pelo espaço que lhe deu, bem como pela 
condução harmoniosa de todos os trabalhos e das eleições ocorridas nesta 
Convenção. O Governador declarou sua felicidade por não ter havido nenhuma 
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ruptura na disputa pela vaga de candidato a 2º Vice-Presidente do Conselho de 
Governadores, manifestando o desejo de que todos caminhem juntos; que as 
tentativas anteriores de lançamento de candidatura única, junto ao colegiado do PDG 
Josias, do PDG Deocleciano e o seu colegiado, tiveram por objetivo tentar fortalecer o 
Distrito LC-11, até pelo pouco tempo que restava para a realização da Convenção em 
Poços de Caldas, informando que é uma disputa muito ferrenha entre os Distritos do 
DMLC, principalmente com os CCLL de São Paulo e de Minas Gerais; que tentará 
recuperar o tempo perdido contatando os companheiros dos outros Distritos e a 
Presidente Vilma Raid Fernandes, atual presidente do Conselho de Governadores 
para angariar votos para o PDG Josias, cuja eleição só engrandecerá o nosso Distrito. 
Em seguida, o Governador convidou o 1º Vice-Governador eleito, CL Zoé Antônio 
Donati e sua companheira, para usar a palavra como vencedor, tendo ele convidado 
os companheiros de seu clube, inclusive o Clube de Leo para virem à frente e, em 
seguida, cumprimentou a todos e fez vários comentários, entre os quais, a sua 
frustação por não terem podido, ele e sua companheira, estarem presentes na Noite 
de Companheirismo; a relação de amizade e companheirismo entre seu clube e clube 
de Santa Tereza, dizendo que os considera coirmãos, pois os dois clubes foram 
fundados em época muito próxima, o que favoreceu a criação de laços afetivos muito 
fortes; que, a cerca de um ano e meio atrás, como Presidente de Região, visitou o 
clube, tomou conhecimento das dificuldades que estavam enfrentando, orientando-
os na busca de soluções e motivação para ampliar o número de associados, do 
rejuvenescimento de seus quadros, obteve o apoio dos companheiros mais jovens 
para alavancar o LC Santa Tereza Colibri, junto aos CCLL mais antigos; que ficou muito 
feliz por terem aceitado realizar esta XVII Convenção, de muito sucesso e com muita 
participação e entusiasmo. Parabenizou o clube e seus companheiros que, com a 
assessoria do Governador e do PDG Darly Vasconcellos e da CaL Odalva realizaram 
esta convenção com tanta organização e tanto brilho. Registrou sua satisfação, de sua 
companheira e dos membros do LC Aracruz pelo apoio recebido para a continuação 
de sua caminhada, que é muito difícil, tendo em vista os trabalhos dos outros 
governadores. Agradeceu os votos recebidos da grande maioria dos delegados, 
declarando que aumenta cada vez mais a sua responsabilidade, porque está cada vez 
mais próximo de assumir a governadoria do Distrito. Reiterou seus agradecimentos à 
delegação do LC de Aracruz, o apoio já recebido e o que certamente receberá quando 
for governador, bem como a todos os clubes do LC-11. Dando prosseguimento, o 
Governador convidou o 2º Vice-Governador eleito, CL Edson Francis da Silva, 
juntamente com sua DM Vanessa, para fazer uso da palavra. Iniciando, agradeceu a 
Deus pela oportunidade de lhe dar a missão de gerir, a partir de agora, junto com o 
CL José Rodrigues e o CL Zoé os destinos do Distrito LC-11, declarando que considera  
ser muito bom estar junto com os expoentes do leonismo nacional, os PDGs que 
compõem o Conselho do LC-11; que gostaria de receber deles os conselhos  e as 
orientações, porque a história é construída com a experiência acumulada e são eles 
que lhe dão forças para assumir este desafio. Convidou os companheiros de seu clube 
para virem à frente, comentando ser hoje um dia histórico para o LC Itaperuna; que, 
pela segunda vez em 55 (cinquenta e cinco) anos de existência, seu clube tem a 
oportunidade de voltar à elite do Distrito LC-11; que a primeira vez foi com o CL 
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Gerbert Nogueira Bastos e a segunda será com ele; lembrou o CL José Boechat, que 
foi um dos maiores incentivadores de sua candidatura a governador do Distrito; 
agradeceu aos companheiros de seu clube e aos delegados que demonstraram 
acreditar nele, declarando que dividirá toda a responsabilidade com todos os clubes 
do Distrito e, em especial, com seu clube. Convidou os clubes da Região D que 
estiverem presentes para virem à frente e fez uma homenagem especial à PDG 
Zuraide Guedes Figueiredo, informando que ela consegue unir todos os clubes 
daquela região, sendo sua mentora; que ela abraça todo o Distrito LC-11, 
ultrapassando os seus umbrais, sendo um elemento importante para o leonismo 
nacional; que buscou sua orientação, quando aceitou sua candidatura, recebendo 
dela o compromisso de que fará parte de seu gabinete, se for eleito governador; que 
o  movimento precisa, cada vez mais, trazer os jovens para a renovação dos clubes, 
para que  eles tenham continuidade com novas ideias e novas atitudes. Agradeceu a 
todos, desejando bom retorno a seus lares. Encerrando, o Governador agradeceu a 
presença de todos, desejando bom retorno aos seus lares com segurança, 
agradecendo também pelo transcorrer tranquilo do evento, de onde o Distrito saiu 
fortalecido, pelo renovar de nosso companheirismo e pela singeleza de nossos 
abraços. Convidou o PCC Ivan Lindenberg para fazer a Oração pelo Brasil e o PID 
Edisson Karnopp para guarnecer os pavilhões, saldando com uma salva de palmas, 
declarou encerrada a terceira plenária e a XVI Convenção do Distrito LC-11, realizada 
em Santa Tereza - ES. Nada mais havendo a tratar, eu, CL Hélio José Sussai, Secretário 
Geral da XVII Convenção, lavrei a presente ata da TERCEIRA PLENÁRIA, para que 
cumpra suas finalidades, e que vai por mim assinada, bem como pelo Diretor Geral da 
XVII Convenção e pelo Governador do Distrito LC-11.  
Santa Tereza, dez de abril de dois mil e dezesseis.  
 
_________________________      __________________________ 
    CL Helio José Sussai                        CL Gregório Rocha Venturim  
      Secretário da XVII                 Convenção Diretor da XVII Convenção  
 
_________________________  
  DG Jovelino Venturim Filho  
 Governador Distrito LC-11  
            AL 2015/2016. 
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