ATA da Segunda Reunião do Conselho Distrital AL 2012/2013

Cachoeiro de Itapemirim-ES

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e doze, na sede do LC Cachoeiro de
Itapemirim na cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES, foi realizado o 2º Conselho Distrital
do Distrito LC-11 do ano leonístico 2012/2013. Às 9 horas e vinte minutos o CL David
Alberto Lóss procedeu à composição da mesa diretora para a realização da primeira
plenária, convidando o Governador do Distrito CL Francisco Roberto C. Moreira, o IPGD
Presidente do Comitê de Honra CL José Eduardo Côgo, o Secretário/Tesoureiro do Distrito
CL Paulo Roberto Trindade Muniz, o 1VDG CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, o
2VDG CL Álvaro Moreira da Costa, a PDG CaL Zuraide de Figueiredo Guedes, o PDG CL
Josias Marques de Azevedo, o PDG CL Luiz Carlos Nunes, o PDG CL Luiz Carlos
Pessanha da Encarnação. Composta a mesa, foi passado o comando dos trabalhos ao
Governador do Distrito CL Francisco Roberto C. Moreira. Após cumprimentar e dar as
boas vindas a todos, deu inicio aos trabalhos invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a
paz entre as pessoas, declarou instalada a 1ª Plenária da Reunião do 2º Conselho Distrital
do AL 2012/2013. Convidou a Cal Celurdes de Oliveira Farias para fazer a invocação a
Deus. Em seguida convidou o IPDG CL Jose Eduardo Côgo para guarnecer o Pavilhão
Nacional, o CL Aloizio Gomes de Souza para guarnecer o Pavilhão do estado do Rio de
Janeiro, o PDG CL Josias Marques de Azevedo para guarnecer o Pavilhão do Espírito
Santo,a CaL Celurdes de Oliveira Farias para guarnecer o Pavilhão de Cachoeiro de
Itapemirim e a PDG CaL Zuraide de Figueiredo Guedes para guarnecer o Pavilhão de
Lions. Convidou a todos para entoarem a primeira estrofe e o estribilho do Hino a
Bandeira. Convidou e nomeou o CL David Alberto Loss para atuar como Mestre de
Cerimônia desta Plenária, este agradeceu o privilégio de ser designado Mestre de
Cerimônia, deu as boas vindas e agradeceu, em nome dos Clubes de Cachoeiro a presença
de todos, prometendo desempenhar da melhor maneira possível. Dando seqüência
convidou o representante da Selita para fazer uso da palavra, que iniciou cumprimentando o
Governador, toda a mesa e todos os presentes, justificou a ausência do CL José Onofre que
é o Presidente da Cooperativa, passando a divulgar os novos produtos que estão sendo
lançados pela Selita e que inclusive será servido nesta Reunião, finalizando agradeceu pela
oportunidade de falar para todos, desejando que esta reunião seja um sucesso. Em seguida o
CL Claudio Guimarães fez um agradecimento ao Sr. Regis Caetano da Net Sul pela
parceria e sempre colaborando com os Lions de Cachoeiro, este agradeceu e se colocou
sempre a disposição para participar de todos os eventos de Lions em Cachoeiro de
Itapemirim. Seguindo o MC convidou o Secretário do Distrito CL Paulo Roberto Trindade
Muniz para proceder a leitura da Ata da 1ª Reunião do Conselho Distrital do AL
2012/2013. No entanto o PDG CL Josias Marques de Azevedo fez uma proposição para
que fosse dispensada a leitura da ata em virtude de seu tamanho e que todos já terem
conhecimento da mesma, pois está disponibilizada no site do Distrito. O Governador
colocou em discussão e votação a dispensa da leitura da ata, não havendo discussão, a
dispensa da leitura da ata foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Em
seguida o Governador colocou em discussão e votação a ata do último Conselho Distrital.

Não havendo discussão, foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Em
seguida o Mestre de Cerimônia passou a palavra ao Secretário CL Paulo Roberto Muniz
para proceder a leitura e encaminhamento das moções apresentadas: Moção nº 01apresentada pela Assessora Distrital do Programa Lions Quest, PDG CaL Zuraide, que
propõe que o Conselho Distrital aprove a concessão de um endosso do Gabinete Distrital
para remessa de solicitação de subsídio para implementação no Distrito do Programa Lions
Quest, no valor de U$ 25.000,00 (vinte e cinco mil dólares americanos). Moção nº 02apresentada pelo Lions Clube Nova Venécia, indicando o CL Jovelino Venturim Filho para
concorrer ao cargo de segundo Vice-Governador do Distrito LC11, para o AL 2013/2014.
Moção nº 03- apresentada pelo LC Guarapari, propondo que os Presidentes de Clubes
passem a ter direito de votos como membro Deliberativo do Conselho Distrital. . Após a
leitura as moções foram encaminhadas ao PDG CL Josias Marques de Azevedo para
análise da Comissão de Moções. Dando continuidade o MC passou a palavra ao IPDG CL
Jose Eduardo Côgo para apresentação do resultado do concurso de Clubes e as devidas
premiações, iniciando cumprimentou o CL Governador e a todos os presentes, salientou
que durante a sua gestão procurou incentivar todos os clubes a participar do concurso, pois
o principal objetivo era ao final do Ano Leonístico demonstrar o trabalho que foi
desenvolvido pela Governadoria, convidou o CL Marco Antonio Fontana, Secretário do AL
2011/2012 para a apresentação do resultado, pois foi ele quem preparou com a maior
atenção e com bastante critério, buscando sempre verificar a veracidade das informações
para que o resultado final fosse o mais fiel possível, o CL Fontana cumprimentou a todos os
presentes, iniciou comentando que os formulários do concurso enviados pelos clubes
sempre tem algumas inconsistências, então todos os relatórios que chegam em nossas mãos
tem que passar por uma correção, pois por exemplo tem um item sobre Lions Quest e como
pode um clube pontuar se não tem Lions Quest no Distrito e isto acontece, portanto temos
que observar bem para que algum clube não pontue indevidamente, vou começar a
apresentação com um pensamento que gosto muito “somente o bem feito resiste ao tempo e
somente o criativo alcança o futuro é pois hora de pensar o futuro através de atos e não
somente de palavras”, este pensamento é de autoria do nosso saudoso PIP Augustin Solivar,
vou iniciar pelo resultado de Presidente de Região: em terceiro lugar nós tivemos a CaL
Luzmar Costa Querino com 5.260 pontos, em segundo lugar o CL Alcides Zerbone Soares
com 6.700 pontos e em primeiro lugar a CaL Derli Reynier Dib Ferreira com 15.320
pontos, estando a CaL ausente o CL Álvaro recebeu o Certificado em seu nome, em
seguida temos o resultado de Presidente de Divisão: em terceiro lugar ficou o CL Sebastião
de Paula Pirai com 1.540 pontos, em segundo lugar o CL Claudio Guimarães com 1.560
pontos e em primeiro lugar o CL Luiz Fernando de Souza Padilha com 2.380 pontos, o
Certificado foi entregue pelo IPDG Jose Eduardo Côgo, a seguir o resultado de Assessores:
em terceiro lugar a PDG CaL Zuraide de Figueiredo Guedes com 4.550 pontos, Assessora
de Conscientização Acerca de Drogas e Lions Quest, em segundo lugar a CaL Maria de
Fátima Fiasca com 6.080 pontos que é Assessora de Atividades Culturais e Comunitárias e
em primeiro lugar o CL Laudir Poltronieri Rosa que é Assessor de Comunicação,
Companheirismo e Marketing, agora o resultado de concurso de clubes: Eficiência
Administrativa: em terceiro lugar o LC Porciúncula com 23.250 pontos, em segundo lugar
o LC Cachoeiro Frade e Freira com 24.350 pontos e em primeiro lugar o LC Colatina
Centro com 25.550 pontos, chamando o Presidente CL Jose Cristo para receber o
Certificado. Companheirismo: terceiro lugar o LC Cachoeiro Rubem Braga com 9.850
pontos, em segundo lugar o LC Itaperuna com 12.700 pontos e em primeiro lugar o LC

Colatina Centro com 14.250 pontos, salientou que o que contribuiu para este resultado foi
que o LC Colatina fez 10 Companheiros Melvin Jones e o LC Itaperuna fez 9
Companheiros Melvin Jones. Divulgação: terceiro lugar o LC Porciuncula com 9.250
pontos, em segundo lugar o LC Pinheiros com 10.525 pontos e em primeiro lugar o LC
Cachoeiro Rubem Braga com 13.425 pontos, agora o mais esperado que é o vencedor geral:
quinto lugar o LC Cachoeiro Rubem Braga com 62.365 pontos, quarto lugar o LC
Pinheiros com 77.660 pontos, terceiro lugar o LC Colatina Centro com 78.085 pontos,
segundo lugar o LC Itaperuna com 84.445 pontos e primeiro lugar o LC Porciúncula com
122.410 pontos, finalizando parabenizou o clube vencedor e todos os outros clubes que
participaram do concurso e devolveu a palavra ao IPDG CL Eduardo Côgo que agradeceu
ao CL Fontana e citou a importância da participação dos clubes no concurso, pois tenho
certeza que muitos clubes que não participaram fizeram talvez até mais, porem não
informou, em seguida fez entrega de lembranças para alguns CCLL que fizeram parte de
sua Equipe: Assessora do Cartaz da Paz CaL Angela Grippe, Assessora de Lions Quest
PDG Zuraide de Figueiredo Guedes, Assessor de Comunicação, Companheirismo e
Marketing CL Laudir Poltronieri Rosa, Assessora de aumento de mulheres CaL Leila
Azevedo, Assessora de Convenções e Eventos CaL Odalva, Assessor de Comunicação CL
David Lóss, Assessor de Informática CL Paulo Leal, Secretário Adjunto CL Ranieri,
Tesoureiro CL Nelson Schimidt, Secretário do Distrito CL Marco Antonio Fontana,
Presidente da Região C CL Alcides Zerboni, Divisão B1 CL Robson, Presidente de Região
D CaL Luzmar, Presidente de Região B CL Luiz Cordeiro Soares, Presidente de Divisão E1
CL Jorge Calixto, Presidente de Divisão C1 CL Claudio Guimarães, Presidente Região A
CL Marcio, Presidente de Divisão A2 CL Jovelino Venturim, Presidente Divisão D1 CL
Osvaldo Marcussi, Presidente Divisão D2 CL Luiz Fernando Padilha, Embaixador do
LCIF PCC CL Darly Anacleto Vasconcelos, premiou os seguintes Clubes: o que mais
plantou árvores no Distrito: LC Porciúncula, campeão do Mutirão da Saúde: LC Colatina
Centro, Título de Companheiro Melvin Jones: 2º Clube do Distrito com 9 CMJ o LC
Itaperuna e em 1º o LC Colatina centro com 10 CMJ, em seguida convidou a Secretária
Janaina para receber o seu troféu pois foi a pessoa que mais trabalhou no Lions no AL
2011/2012, fez um agradecimento a todos que colaboraram na sua Governadoria dizendo
que foi muito gostoso ser Governador e é muito bom o reconhecimento pelo trabalho
realizado, encerrando leu uma mensagem de autoria de Pablo Neruda, que foi enviada por
email para todos os seus contatos, agradecendo a todos. Neste momento o DG Roberto
convidou o PDG CL Jair Pinheiro Torres para fazer parte da mesa principal, a palavra
retornou ao Mestre de Cerimônia que convidou o CL Cícero Bruno, Adjunto de Tesoureiro,
para apresentação do Relatório da Tesouraria referente ao 1º trimestre do AL 2012/2013,
este cumprimentou a todos os presentes, pediu desculpas por não fazer a apresentação
através de projeção preferindo fazer a apresentação oralmente, solicitou que fosse entregue
uma cópia do relatório aos membros do Conselho Deliberativo, prosseguindo citou que o
saldo disponível em 30 de setembro no Banco do Brasil é de R$ 34.424,79, Créditos
Diversos no valor de R$ 1.593,23, totalizando R$ 36.018,02 do Ativo Circulante mais R$
15.975,72 do Ativo Permanente mais Despesas do período no valor de R$ 29.400,84,
totalizando o Ativo em R$ 81.394,58, no Passivo Circulante temos em imposto e
contribuição a recolher o valor de R$ 1.748,50, em Patrimônio o valor de R$ 23.672,93 e
de Receitas no período de 01/07/2012 a 30/092012 o valor de R$ 55.973,15, totalizando o
Passivo em R$ 81.394,58, o débito dos clubes em atraso com o Distrito soma R$ 39.176,01
e existe crédito de vários clubes no total de R$ 455,67, foi colocado em discussão o

relatório da Tesouraria, solicitou a palavra o PDG CL Josias pedindo explicação para o
débito no valor de R$ 200,33 do seu LC Serra e que por sugestão do IPDG CL Eduardo
Côgo será decidido entre o Clube e o Distrito, em seguida o CL Lidiel Sherer do LC
Aracruz fez um protesto da maneira como foi apresentado o relatório dizendo que foi um
retrocesso pois as últimas apresentações foram bem transparente, não havendo mais
discussão o relatório foi colocado em votação sendo aprovado, dando continuidade o MC
passou a palavra ao Secretário do Distrito CL Paulo Roberto T. Muniz que fez a leitura da
Resolução nº 10 que nomeia a Comissão para definir normas e condutas para aprovação das
despesas dos Vices Governadores, tendo como Presidente o PDG CL Luiz Carlos Pessanha
da Encarnação, Membros: PCC CL Darly Anacleto Vasconcelos e PDG Luiz Carlos Nunes
e suplente o PDG CL Josias Marques de Azevedo, encaminhando a Comissão de Moções
para o seu parecer, em seguida passou a fazer a apresentação do Relatório da Secretaria
iniciando com um pensamento “A Fé e o Ideal hão de ser sempre as mais poderosas
alavancas para o sucesso” de autoria de Jean Finot, passando a fazer uma demonstração
gráfica mostrando a situação dos Clubes no Distrito LC11, apontando o crescimento do
quadro de associados, as metas da Governadoria para o AL 2012/2013, quantidade e metas
para Companheiro Melvin Jones, uso do email corporativo, participação em concursos e
regularidade em certidões, finalizando agradeceu a atenção de todos e devolveu a palavra
ao MC que de imediato convidou a PDG CaL Zuraide para apresentação da sua palestra
sobre Lions Quest que após cumprimentar a mesa diretora e a todos os presentes pediu que
todos ficassem de pé para um momento de descontração e começou a relatar como está a
implantação do programa no DMLC, tendo comparecido ao Seminário em São José dos
Campos nos dias 13 e 14 de outubro e que no Distrito LC11 já tem o interesse do LC
Casimiro de Abreu e os Clubes de Cachoeiro de Itapemirim para a implantação do
Programa, estamos em fase de elaboração do Projeto que terá que ser entregue até o dia 15
de novembro e prosseguindo passou a transmitir e detalhar todas as informações para
implantação do Programa nas Escolas,
encerrando pediu o empenho de todos para que
possa desenvolver este Programa em nosso Distrito, e fez um agradecimento a todos de
coração, devolvendo a palavra ao MC que convidou a CaL Angela Grippe Assessora para
o Concurso do Cartaz da Paz que se colocou a disposição para receber dos Clubes o valor
do Kit no valor de R$ 25,00 para repassar ao Distrito, bem como para receber o Cartaz da
Paz dos Clubes. O Mestre de Cerimônia devolveu o colar ao DG CL Roberto que agradeceu
ao CL David Lóss pela maneira correta como conduziu os trabalhos desta 1º Plenária, em
seguida convidou a CaL Angela Grippe para fazer a Oração pelo Brasil, convidou o 1VDG
CL Deocleciano para guarnecer a Bandeira do Brasil e convidou a todos para que com uma
salva de palmas déssemos por saudado o Pavilhão Nacional, declarando encerrada a
primeira plenária. Às treze horas e quarenta minuto, o CL David Alberto Lóss procedeu a
composição da mesa diretora para a segunda plenária, convidando o DG CL Francisco
Roberto Moreira, o IPDG CL José Eduardo Côgo, o CL Paulo Roberto Muniz
Secretário/Tesoureiro do Distrito, o 1VDG CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, o
2VDG CL Álvaro Moreira da Costa, a PDG CaL Zuraide de Figueiredo Guedes o, o PDG
CL Josias Marques de Azevedo, o PDG CL Luiz Carlos Nunes, o PDG CL Luiz Carlos
Pessanha da Encarnação e o PDG CL Jair Pinheiro Torres. Composta a mesa o Governador
deu inicio invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre as pessoas, declarando
aberta a segunda plenária do 2º Conselho Distrital do AL 2012/2013, convidou a CaL
Soraya Brunhara de Andrade do LC Cachoeiro Frade e Freira para fazer a invocação a
Deus. Em seguida convidou a CaL Selma dos Santos Moreira para guarnecer o Pavilhão

Nacional, o CL Aloizio Gomes de Souza para guarnecer o Pavilhão do Estado do Rio de
Janeiro, o IPDG CL Jose Eduardo Côgo para guarnecer o Pavilhão do Espírito Santo, o CL
Claudio Guimarães para guarnecer o Pavilhão de Cachoeiro de Itapemirim e o 2VDG CL
Álvaro para guarnecer o Pavilhão de Lions Internacional, convidou a todos para entoarem a
primeira estrofe e o estribilho do Hino a Bandeira, em seguida convidou e nomeou o CL
David Alberto Lóss para funcionar como Mestre de Cerimônia desta 2ª Plenária que após
receber o colar agradeceu a distinção e passou a palavra ao Secretário do Distrito CL Paulo
que em complemento ao Relatório da Tesouraria, citou os Clubes que pagaram suas taxas
distritais no mês de outubro e que o Relatório será disponibilizado no Site do Distrito, bem
como o Relatório da Secretaria, voltando ao MC que convidou o CL Paulo Leal, Diretor de
Informática do Distrito, para apresentar o novo Site do Distrito, passando a demonstrar
toda a funcionalidade que o novo site oferece, com as alterações e modificações ocorridas,
solicitou a colaboração de todos para ler as mensagens diariamente evitando que as
mensagens voltem por caixa postal cheia, pediu que todos utilizem o site, cliquem e
naveguem a vontade pois ele oferece vários recursos inclusive com acesso as redes sociais,
finalizando agradeceu a atenção de todos. Dando continuidade o MC Convidou o Diretor
Geral da XIV Convenção Distrital CL Denilson Sales de Souza que após cumprimentar os
componentes da mesa e todos os presentes fez a apresentação do nome do CL Elbert de
Souza Tavares para ser o Patrono da XIV Convenção Distrital, a ser realizada nos dias 26 a
28 de abril de 2013 nas dependências do Sesc em Grussaí, como forma de homenagear este
Grande Leão que todos conheceram, a proposta foi colocada em discussão, não havendo
discussão foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. A seguir o MC
passou a convidar para usar da palavra os Presidentes de Região, Presidentes de Divisão e
Presidentes de Clubes, começando pela Região A o CL Jovelino justificou a ausência do
Presidente de Divisão A1 CL Dalton Coelho Duarte e falou das atividades dos Clubes de
sua Região, que o LC Nova Venécia participou do Mutirão da Saúde com sucesso, já
visitou quase todos os Clubes, acompanhou o Governador nas visitas aos Clubes de sua
Região e terminar o ano com o Leonismo avançando em nossa Região, passou a palavra ao
CL Roque José Schimidth que cumprimentou a todos, agradeceu ao CL Jovelino pelo apoio
que tem dado aos Clubes de sua Divisão, dando ênfase a que se faça em todas as reuniões a
Instrução Leonística, citando como exemplo o enfraquecimento do Protocolo, deixando
uma reflexão: Liderar é estar a frente e ocupar a primeira linha de combate com entusiasmo
e dedicação, é acreditar na energia humana, sustentar a equipe, buscar e apontar os
caminhos é o que estamos fazendo em nossa Divisão, em seguida falou os Presidentes de
Clubes da Região A sobre suas atividades neste primeiro trimestre, pelo LC Colatina
Centro falou o CL Jose Cristo e pelo LC São Mateus Cricaré a CaL Tânia Mara, em
seguida pela Região B falou o seu presidente CL Robson Borges do Nascimento que
anunciou a realização do seu 1º Seminário para o dia 11 de novembro na cidade de Serra e
passou a palavra para a Cal Maria da Gloria Costa Santiago da Divisão B2 que informou
que já realizou o 1º Comitê Assessor no dia 30 de setembro na cidade de Guarapari com a
participação dos quatros clubes e já agendou o próximo para começo de dezembro,
informou que todos os clubes estão em dia com as taxas, em seguida falou os Presidentes
de Clubes da Região B, pelo LC Vila Velha Gloria falou o CL Ananias Ribeiro de Oliveira,
pelo LC Serra a CaL Leila Giane de Azevedo, pelo LC Aracruz o CL Geraldo Costa, pelo
LC Vitoria a CaL Teresinha Domingas Perovano. Em seguida pela Região C o CL Umberto
Trindade Martins falou que esta Região é privilegiada pois conta com o atual Governador e
o 1VDG, que deixa por conta dos Presidentes de Divisão e dos Clubes para falar de suas

atividades e pede desculpas por não ter ainda visitados os Clubes, em seguida a CaL
Elisabeth Martins Presidente da Divisão C1 agradeceu ao Governador pela oportunidade,
falou que está atuando dentro das metas da Governadoria, que já realizou o 1º Comitê
Assessor no dia 19 de agosto em Guaçui com a participação de 54 pessoas entre CCLL e
DDMM, inclusive com uma palestra sobre Meio Ambiente, Nascentes e Plantio de árvores,
que o próximo Comitê Assessor será realizado no dia 24 de novembro com o LC Cachoeiro
Frade e Freira, informou que o LC Cachoeiro Rubem Braga vai dar posse a novos
associados no dia 26 de novembro quando da visita oficial do Governador, fez um
agradecimento especial a CaL Thereza Bonicenha Aride pelo seu trabalho a frente da
Comissão de Associados do LC Rubem Braga, em seguida falou pelo LC Cachoeiro de
Itapemirim a CaL Celurdes de Oliveira Farias, pelo LC Cachoeiro Frade e Freira o CL
Adevalter Pereira, pelo LC Cachoeiro Rubem Braga o CL Antonio Jesus Buson, em
seguida o CL Ronaldo Alves Pereira Presidente da Divisão C2 cumprimentou a todos,
informou que no mês de setembro realizou o 1º Comitê Assessor com a presença dos quatro
Clubes de Campos, estando todos eles em dia com as taxas Distrital e Internacional e que o
2º Comitê Assessor será realizado com data a ser marcada, em seguida falou pelo LC de
Campos o CL Aloizio Gomes de Souza, pelo LC Campos Planicie o CL Denilson Sales de
Souza, pelo LC Tamandaré o CL Manoel Batista Barreto Neto. Em seguida falou o
Presidente da Região D CL Osvaldo Duarte Marcussi que informou que já realizou o 1º
Seminário e o 1º Comitê Assessor que foi sobre o Incentivo a Leitura e sobre Instrução
Leonística e que já está marcado para o dia 25 de novembro a realização do 2º Seminário e
o 2º Comitê Assessor que nós intitulamos de Natal sem Fome e estamos atentos nas metas
do Governador e de Lions Internacional, justificou a ausência do CL Edson Francis da
Silva Souza, Presidente da Divisão D2 e da Cal Barbara Silva, Presidente do LC Bom Jesus
do Itabapoana que esteve presente mais precisou se ausentar, passando a palavra ao CL
Paulo Sergio da Silva Leite, Presidente da Divisão D1 que agradeceu ao Governador pela
indicação do seu nome, cumprimentou o IPDG CL Eduardo Côgo e parabenizou pelo
concurso sendo que o LC Porciúncula obteve o 1º lugar o que aumenta o nosso
compromisso, pois vamos trabalhar da melhor forma possível para manter o nível, em
seguida falou pelo LC Porciúncula o CL Paulo César da Silva, pelo LC Miracema a CaL
Margarete Gomes, pelo LC Santo Antonio de Pádua o CL Luiz Carlos Santos Abreu.
Prosseguindo foi a vez do Presidente da Região E CL Arival José Vieira Dibai que
cumprimentou a todos os presentes, informou que realizou no dia 21/10 o 1º Seminário
com 3 palestras, sendo a 1º sobre Liderança proferida pela CaL Angela Grippe, a 2ª sobre o
Programa Lions Quest ministrada pela PDG CaL Zuraide e a 3ª sobre Decidir feita pelo
Presidente de Região, informou também que o 2º Seminário está previsto para fevereiro ou
março de 2013 e parabenizou o Governador pela indicação dos dois excelentes Presidentes
de Divisão, passou a palavra ao CL Jose Patrício Prísco Presidente da Divisão E1 que
cumprimentou a todos, informou que já realizou o 1º Comitê Assessor que foi um sucesso,
também contando com a brilhante palestra da PDG CaL Zuraide e com a presença maciça
dos quatros Clubes da Divisão, que estão todos em dia com sua obrigações junto ao
Distrito e que o LC Casimiro de Abreu já está bem próximo de implantar o Programa Lions
Quest, o LC Macaé realizou a 11ª feira de Holambra que foi um sucesso absoluto e
agradeceu ao Governador pela sua indicação, em seguida falou o CL Jose Rodrigues dos
Santos, Presidente da Divisão E2 que cumprimentou o Governador e toda a mesa,
informou que realizou o 1º Comitê Assessor no dia 9 de setembro, o 2º será realizado no
dia 24 de novembro, o 3º no dia 24 de fevereiro, disse que é um privilégio ser Presidente de

Divisão porque tem quatro grandes Clubes que são atuantes e com grandes trabalhos
realizados, justificou a ausência do LC Cabo Frio e LC Araruama, agradeceu o Governador
pela oportunidade de participar de um curso na cidade de Lima no Peru juntamente com o
2VDG CL Álvaro, que foi um importante aprendizado, em seguida falou pelo LC São
Pedro de Aldeia o CL Jorge Luiz de Souza Cunha, pelo LC Rio das Ostras Costa Azul o CL
Ruy Rocha, pelo LC Saquarema o CL Luiz Fernando. Região F: pelo LC Nova Friburgo
Conselheiro Paulino falou a CaL Kátia Martello. Em seguida o Mestre de Cerimônia
convidou o 2VDG CL Álvaro Moreira da Costa para o seu pronunciamento, que iniciou
cumprimentando o Governador e demais componentes da Mesa Diretora e a todos os
presentes, informou a respeito do Instituto de Liderança que teve inicio na Governadoria da
PDG CaL Zuraide e que vamos ouvir falar muito em GMT que no Distrito LC11 é
coordenado pelo 1VDG CL Deocleciano e GLT que no Distrito LC11 é coordenado pelo
2VDG CL Álvaro e a CaL Ângela Grippe, deu uma panorâmica geral da importância de se
fazer um curso de Liderança, e todos aqueles que tenham interesse podem se inscrever,
pois agora mesmo juntamente com o CL José Rodrigues acabamos de fazer o Curso de
Liderança Sênior na Cidade de Lima no Peru, que teve a participação de 23 CCLL do
Brasil e que dá uma noção muito mais ampla do que é o Leonismo, outro ponto importante
é acessar e navegar no site do Distrito LC11 e no site de Lions Internacional pois oferece
uma gama enorme de informações, pediu que todos sejam apaixonados pelo Movimento,
levando seus filhos, suas noras e seus genros para participarem do Movimento, e para
terminar disse que no mundo de serviço nós estamos sempre comprometido com
companheirismo e simplicidade. Dando continuidade o MC convidou o 1VDG CL
Deocleciano para seu pronunciamento, iniciando cumprimentou o DG Roberto e toda a
Mesa Diretora e todos os presentes, comentou que é gratificante ver como os CCLL que
fazem o Instituto de Liderança mudam para melhor, o CL Álvaro está muito incentivado e é
isso mesmo que o Companheiro acabou de falar, o que precisamos é ter consciência, os
Presidentes de Região e os Presidentes de Divisão que são os representantes do Gabinete do
Governador nas suas Regiões tem um papel importante de levar a mensagem do
Governador, não se justifica o Lions Internacional mandar 2 CCLL para o Peru e nós
convidarmos pessoa de fora do movimento para em nossos Seminários, que deveriam ser
tratados de Leonismo, fazer as suas apresentações, nós estamos jogando dinheiro fora,
solicitou a todos os Presidentes de Região e Presidentes de Divisão para usar o Instituto de
Liderança, pois isso é a renovação do nosso Movimento, é preciso estar preparado para
fazer as escolhas, comentou que está se preparando e que o CL Álvaro também está se
preparando porque queremos transmitir aquilo que está sendo modificado dentro do
Movimento, pois o Movimento para ir a frente tem que inovar e se remodelar, inovem,
sejam ousados, nunca devemos esquecer que o comprometimento é a chave que abre as
portas para vencer os obstáculos, é preciso estar atentos as mudanças de Lions
Internacional, é imprescindível que possamos transformar idéias em ações capazes de gerar
valores que transpasse as barreiras do assistencialismo, é preciso transformar sonhos em
possibilidades porque só de assistencialismo não podemos continuar com o Movimento,
encerrando solicitou mais uma vez que usem o Instituto de Liderança porque assim nosso
Movimento estará investindo no futuro, agradecendo a todos.Prosseguindo foram efetuados
vários sorteios, após o MC passou a palavra ao PDG CL Luiz Carlos Pessanha da
Encarnação que cumprimentou a todos e passou a falar sobre o Folac que será realizado de
15 a 20 de janeiro de 2013 na cidade de Antofagasta no Chile, dando todos os detalhes do
seu objetivo e da sua dinâmica e que está formando uma delegação do Distrito LC11 para

participar deste evento e que se colocou a disposição para qualquer pergunta, agradecendo a
todos. Em seguida o Mestre de Cerimônia convidou os membros da Comissão Especial
para apresentação do Relatório referente à Resolução nº 10 que nomeia uma Comissão para
definir as normas e condutas para aprovação das despesas dos Vices Governadores. A
Comissão presidida pelo CL PDG Luiz Carlos Pessanha da Encarnação, tendo como
secretário o CL PDG Luiz Carlos Nunes e como relator o CL PDG Josias Marques de
Azevedo se reuniu e após discutir e analisar de forma minuciosa e galgada nos princípios
de auditoria da Associação Internacional de Lions e considerando que a verba destinada aos
Vices Governadores a exemplo do Governador do Distrito não se propõe a cobrir todas as
despesas que o cargo exige durante seus mandatos e considerando que há obrigatoriedade
da presença dos Vices Governadores nos Conselhos Distritais e Conselho de Governadores
do Distrito Múltiplo LC, considerando que Lions Internacional disciplina nas denominadas
regras de auditoria limitando em no máximo as diárias correspondentes ao tempo de
duração de cada evento conforme o programa anexo a cada convocação individual e
considerando que tais despesas deverão ser reembolsadas quando devidamente
comprovadas, limitado a certos valores de acordo com sua natureza, sendo distintos os
valores máximos para quilometragem, hospedagem e alimentação, admitindo tais gastos
com o cônjuge ou acompanhante substituto, propõe as seguintes normas de auditoria: 1Que seja a verba aprovada em cada ano dividida pelo número de eventos do Distrito LC11
somado aos eventos do Múltiplo LC limitando os gastos em cada evento em forma de
reembolso através dos comprovantes das despesas, cujo valor máximo não poderá exceder
ao valor estipulado para cada evento, sendo glosadas as que excederem tal limite, 2- Que
quando por determinação do Governador do Distrito LC11 os Vices Governadores
exercerem outras funções ou mesmo quando substituírem o Governador ou representá-lo a
seu pedido será devido o reembolso das despesas correspondentes, dentro da verba
aprovada para cada AL, não podendo haver pedido de verba suplementar a não ser quando
aprovado pelo Conselho Distrital, 3- Que se havendo saldo em um AL, este será
incorporado ao saldo geral do resultado de cada AL e nunca servir de forma à compensar
resultados negativos de exercícios findos, 4- Finalmente propõe que sejam todos os
reembolsos devidos quando comprovadamente os Vices Governadores cumprirem suas
metas, elevando ainda mais o conceito do Distrito LC11, determinadas por Lions
Internacional, observadas e encaminhadas por parecer à tesouraria pelo Governador do
Distrito, este é o parecer desta Comissão Especial. Logo após o Governador colocou em
discussão, após ser discutido, o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por
unanimidade. Prosseguindo foi convidado a Comissão de Moções para apresentar o seu
relatório, o Presidente “ad hoc” PDG CL Josias Marques de Azevedo em virtude das
ausências de vários membros, solicitou que o DG Roberto nomeasse para compor a
comissão o PDG CL Luiz Carlos Nunes e o CL Everaldo Baptista Monteiro do LC de
Campos, em seguida solicitou que o relator, PDG CL Luiz Carlos P. da Encarnação,
procedesse a leitura da ata com os pareceres da Comissão: Moção nº 01, apresentada pela
Assessora do Programa Lions Quest , a PDG Zuraide de Figueiredo Guedes, propondo a
implantação do programa para poder receber os subsídios de até o valor de vinte e cinco mil
dólares para ajudar no custo da preparação das equipes para desenvolver o programa, após
análise a comissão verificou que a proposta não fere as normas estatutárias do Distrito,pois
se trata de um Programa de Lions Internacional como forma de prestação de serviço a
Comunidade, por isto entendeu a Comissão ser prudente que se aprove a referida Moção a
fim de dar subsídio ao Governador para que ele possa determinar que a Assessora tome as

providências que forem necessárias para a implantação do Programa. O parecer da
Comissão foi pela aprovação. A Moção nº 01 foi colocada em discussão e a seguir em
votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Moção nº 02 do Lions Clube Nova Venécia
versando sobre a indicação do CL Jovelino Venturim Filho para concorrer ao cargo de
segundo Vice Governador do Distrito para o AL 2013/2014, a comissão após analisar
verificou que a mesma preenche os requisitos estatutários e regulamentares, por isto dá seu
parecer favorável, recomendando sua aprovação. A Moção nº 02 foi colocada em discussão
e a seguir em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Moção nº 03 apresentada pelo
Lions Clube de Guarapari, propondo que os Presidentes de Clube passam a fazer parte do
Conselho Deliberativo. A Comissão analisando a Moção verificou a mesma cumpriu os
trâmites legais; embora em seu mérito, a Comissão reconhecendo a importância das
presenças dos Presidentes de Clubes nos Conselhos Distritais, assim como dos demais
integrantes da Diretoria do Clube e ainda, dos demais associados que continuam tendo voz
nos Conselhos Distritais, a Comissão entendeu por maioria absoluta que a Moção não
encontra respaldo nos Estatutos e Regulamentos do Distrito e de Lions Internacional para
sua apreciação, recomenda assim a sua rejeição. A Moção nº 03 foi colocada em discussão
e após várias discussões sobre o conteúdo e o mérito da Moção a mesma foi colocada em
votação, tendo sido aprovada por unanimidade. A seguir o Governador colocou em votação
a Ata da Comissão de Moções que foi aprovada por unanimidade, O Governador agradeceu
aos membros da Comissão de Moções pelo trabalho realizado devolvendo apalavra ao MC
CL David Lóss que deu por encerrado seu trabalho, agradeceu por ter sido escolhido para
funcionar com Mestre de Cerimônia deste segundo Conselho Distrital, devolvendo o colar.
O Governador agradeceu ao CL pela maneira correta na condução desta 2ª Plenária e em
seguida foi efetuado mais um sorteios de brindes pela CaL Soraya, voltando a palavra ao
Governador que fez os agradecimentos finais, agradeceu primeiro a Deus, a sua CaL Selma
que mesmo doente se fez presente, falou das visitas que tem feito aos Clubes, os quais tem
que melhorar principalmente nos itens Protocolo e Diretoria Social, os Clubes tem que se
fortalecer, aumentar o número de associados. Encerrando, agradeceu aos Presidentes de
Região, aos Presidentes de Divisão, aos Assessores, aos Ex Governadores, A Selita que
como sempre doa os seus produtos para nosso café, aos Clubes de Cachoeiro de Itapemirim
que nos proporcionou este encontro maravilhoso que foi o 2º Conselho Distrital, convidou a
CaL Selma para fazer a Oração pelo Brasil, convidou o 2VDG CL Álvaro para guarnecer o
Pavilhão Nacional e que com uma salva de palmas déssemos por saudado o Pavilhão
Nacional. Declarando encerrada a segunda Reunião do Conselho Distrital, do que, para
constar foi lavrada a presente ata que segue assinada pelo Secretário/Tesoureiro e pelo
Governador do Distrito LC-11.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de outubro de 2012

CL Paulo Roberto T. Muniz
Secretário

DG CL Francisco Roberto C.Moreira
Governador

