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Ata da 3ª Reunião do Conselho Distrital 

Aos dezenove dias do mês de Janeiro de dois mil e oito, no Auditório da Universidade Salgado de Oliveira, na 
cidade de Niterói, Rio de Janeiro, tendo como anfitrião o LC Niterói Fonseca; LC Niterói São Francisco e Niterói 
Vital Brasil, reuniram-se os conselheiros do Distrito LC 11, além de outros companheiros, companheiras, 
domadoras, leos, castores, filhotes e convidados, num total de vinte e um clubes e noventa e oito 
participantes. Clubes presentes: LC Araruama, 04 participantes; LC Casimiro de Abreu, 09 participantes; LC 
CAMPOS-03 participantes; LC Campos Planice-02 participantes;LC Campos Tamandaré-01 participante; LC 
Guarapari-02 participantes; LC Itaboraí-03 participantes; LC Macaé-04 participantes; LC Niterói Fonseca- 08 
participantes; LC Niterói São Francisco-10 participantes; LC Niterói Vital Brasil-12 participantes; LC Nova 
Friburgo-04 participantes; LC Porciúncula-01 participante; LC Rio das Ostras Costa Azul-05 participantes; LC 
São Mateus-05 participantes; LC Saquarema-02 participantes; LC Santo Antônio de Pádua-05 participantes; 
LC Serra-04 participantes; LC São Gonçalo-02 participantes; LC Vitória Mater-04 participantes;LC Vitória Oito 
de Setembro 02 participantes; 02 companheiros do LC 4 e 03 visitantes de Niterói.Dando início a reunião, a 
mesa diretora foi composta pelo Assessor de protocolo PDG CL Josias Marques de Azevedo, que ficou assim 
constituída: CL Daniel Azevedo Barbosa, Governador AL 2007/2008; PCG CL Antônio Carlos Henriques 
Tozzi;P-EPCG CL Ivan Lindemberg; PDG Gumercindo Moura, Presidente do Comitê de Honra; PDG Darly 
Anacleto de Vasconcellos, Secretário do Distrito;PDG Gustavo Sebastião Lessa Ráfare; PDG Wilson Paes; PDG 
João Carlos de Oliveira Lemos; PDG Luiz Carlos Pessanha da Encarnação; PDG Josias Marques de Azevedo; 
PDG Rubens Silva do Distrito LC 4; CL Rômulo Teixeira Leite, Tesoureiro do Distrito: CL Alexandre, Presidente 
do LC Niterói Fonseca que na qualidade de anfitrião, representando todos os Presidentes de clubes presentes; 
compôs a mesa ainda o reitor da faculdade Dr.José Quintão Veloso e o Deputado estadual Dr.Rodrigo Netto. O 
Assessor de protocolo PDG Josias convidou os presidentes de Região e Divisão para ocuparem as primeiras 
fileiras das cadeiras do auditório, a fim de exercerem melhor suas funções quando necessário. Presidentes de 
Região presentes: CaL Luzia Marques de Azevedo-Região B; CL Hélcio Coutinho-Região E; CaL Eliane Prates 
de Figueiredo-Região F. Presidentes de Divisão, Nely Ambrósio dos Prazeres-Divisão C-2; CaL Maria da 
Conceição Souza-Divisão D-1; CL Emerson Jorge Rosa-Divisão E-1; CL Danilo Fidelis Coutinho-Divisão E-2; CL 
José Francisco Gomes Rezende-Divisão F-1; CL Álvaro Moreira da Costa-Divisão F2. Em seguida o Mestre de 
Cerimônia PGD Josias, solicitou que todos os Presidentes de Clubes presentes ficassem de pé para receberem 
da assembléia as homenagens pelo exercício do cargo.Sendo aplaudidos pela plenária.A seguir o PDG CL 
Josias comunicou ao CL Governador que a mesa estava composta, passando lhe assim a direção dos 
trabalhos. O Governador CL Daniel, fez soar o sino e com a expressão Invocando a Deus pela grandeza da 
Pátria e a Paz entre as Pessoas, declarou instalada a terceira Reunião do Conselho Distrital. Prosseguindo, 
convidou a CaL Iosana para proferir a Invocação a Deus. O CL Daniel convidou o PCG CL Tozzi para guarnecer 
o pavilhão Nacional; o PDG CL Gustavo Ráfare para guarnecer o pavilhão de Lions Internacional; o Vice 
Governador Jorge Fortunato para guarnecer o pavilhão do Rio de Janeiro; o PDG Josias Marques para 
guarnecer o pavilhão do Espírito Santo e o CL Alexandre presidente do LC Niterói Fonseca para guarnecer o 
pavilhão de Niterói e solicitou a todos que entoassem a primeira estrofe estribilho do Hino a Bandeira. 
Continuando, convidou o PDG CL Josias Marques de Azevedo para funcionar como Mestre de Cerimônias, que 
aceitou e agradeceu pela honraria da indicação prometendo fazer o máximo para corresponder a confiança 
nele depositada. Dando prosseguimento aos trabalhos o PDG Josias, convidou Dr.José Quintão para fazer uso 
da palavra, uma vez que o mesmo precisaria se ausentar por ter outros compromissos agendados. Em nome 
da Professora Marlene, que também já pertenceu ao LC São Gonçalo, coloco a Faculdade a disposição sempre 
que o Lions fizer necessário, pois é uma honra para nossa instituição participar desse grande evento e que 
tenham um dia de trabalho bem proveitoso. O PDG Josias ,agradeceu ao Diretor pela concessão do espaço e 
pediu que transmitisse a Reitora Marlene o nosso muito obrigado. Continuando o PDG Josias, convidou o 
deputado Rodrigo Neves para fazer uso da palavra, uma vez que também, havia agendado outros 
compromissos, não podendo ficar conosco por mais algum tempo e disse-lhe também, sentíamos honrado 
com a presença do Poder Legislativo em nosso Conselho Distrital. O Deputado Rodrigo cumprimentou o 
Governador Daniel e o Presidente do Conselho de Governadores PDG Antônio Carlos H.Tozzi e assim estaria 
cumprimentando a todos os presentes.Falou das belezas de Niterói, de suas potencialidades e destacou a 
importância do trabalho do Lions junto as Comunidades e no desenvolvimento de Niterói. Enalteceu o trabalho 
desenvolvido pelos três clubes da cidade e finalizou dando as boas vindas a todos.A seguir o PDG Josias 
agradeceu ao CL Alexandre Felipe por ter conseguido um espaço tão maravilhoso para realização de nosso CD 
e também por ter trago pessoas tão especiais como Dr.José Quintão e o Deputado Rodrigo, para abrilhantar 
ainda mais nossa reunião e também pela importância das parcerias com o poder público. O Assessor de 
protocolo PDG Josias, convidou o PDG Darly Vasconcellos secretário do Distrito para proceder a leitura da ata 
do segundo conselho distrital, realizado em Nova Friburgo. O PDG CL Gustavo, pediu a palavra e solicitou a 
dispensa da leitura ata, alegando que todos os membros do conselho deliberativos havia recebido a mesma 
com certa antecedência e estão cientes de seu conteúdo.O Governador CL Daniel, colocou em discussão a 
proposta do CL Gustavo e não havendo quem quisesse discutir colocou em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. A seguir o CL Daniel colocou a ata em discussão. O PDG CL Gumercindo, cumprimentou a todos 
e disse ter trinta e quatro anos de leonismo e que sempre pautou junto com sua domadora pelo 
discernimento, pelo companheirismo, pela integridade e fazer com que o leonismo siga aquela norma que 
Melvin Jones quis e que sempre ponderou, que é a razão direta do leonismo, agregar as pessoas o sentimento 
do coração, mas eu estou vendo que em todas as atas, não está retratando fielmente aquilo com a nossa 
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governadoria. Nós fizemos a prestação de conta e colocamos lá o saldo inclusive o cheque foi emitido no valor 
de três mil duzentos e poucos reais, tinha o saldo na conta do Unibanco de três mil novecentos e poucos 
reais, que ali descontando o CPMF e duas despesas que tinha o valor de setecentos e poucos reais que daria o 
cheque liquido para o Governador, que foi entregue na primeira reunião do Conselho. Acontece que aquela 
conta que tinha no Unibanco foi sugada, eu não encerei a conta, a conta foi encerrada pelo Governador e o 
saldo foi de três mil novecentos e poucos reais, ficou devendo aqui realmente aquele pagamento que eu fiz a 
apresentação junto ao CL Governador na última reunião, eu quis explicar, mas não pude, não deixaram. Eu 
tenho certeza que pude ferir algumas pessoas por não ter aceito alguns pedidos, algumas delegações ou 
propostas, mas não fiz porque aquilo feria determinantemente a nossa condição de leonismo, eu como 
governador não poderia ultrapassar aquele limite que achei por bem ser cortado e assim eu fiz.Espero que 
este problema não seja pessoal.Eu tenho aqui uma carta de Lions Internacional, gostaria que meu presidente 
CL Bragança e todos os companheiros do Vital Brasil ficasse de pé para serem homenageados , vocês 
trabalharam condignamente, cresceram e fizeram do leonismo uma família gratificante. Peço ao Governador 
para fazer a entrega porque vocês merecem.Eu queria também dividir com todos vocês, pois chegou as 
nossas mãos um documento dando a governadoria 2006/2007 um certificado de relevância de serviços, eu e 
Nilma não faríamos nada se não fossem vocês. Vocês são os percussores, Antônio, Alipia, o Everson e todos 
vocês. Vocês fazem parte deste diploma que ficará ostentado no meu gabinete. PDG Luiz Carlos Pessanha, 
companheiro Governador é importante lembrar ao Companheiro, que o que está em discussão é a ata do 
segundo CD e as ponderações do companheiro não se justifica.CL Rômulo, então CL Gumercindo, eu vou 
repetir, eu não passei nenhum saldo devedor, o companheiro sabe disso e está aqui como registro. Constou a 
apresentação do cheque de três mil duzentos trinta e quatro reais e oitenta e um centavos, que foi sustado, 
mas que o saldo era de três mil novecentos setenta três reais e vinte cinco centavos, realmente estava lá, o 
companheiro Gumercindo ficou de nos passar os documentos pagos, mas por algum motivo não o fez. PDG 
Gumercindo, não é isso, eu passei pra lá no dia, quis até justificar porque a ata estava em discussão, mas não 
me deram a palavra. CL Governador, me desculpe CL Gumercindo, mas a palavra lhe foi concedida sim, 
inclusive você reconheceu os erros do Tesoureiro e disse que a responsabilidade era do Governador e que 
você assumia. Palavra do CL Pessanha LC Friburgo, eu gostaria de sugerir ao Governador, que deixasse a 
discussão da ata em suspenso para que nos possamos ouvir as fitas que estão comigo, a ata retrata aquilo 
que aconteceu no Conselho e as discussões que foram feitas, devemos deixar as discussões para mais tarde, 
porque não temos como resolve-las. A não ser que o Governador delibere e fique registrado o parecer e o 
pedido do Presidente do Comitê de Honra. Nós temos que discutir para acertar, porque a ata retrata o que 
aconteceu no Conselho, não o mérito do que pode ter acontecido.O PDG Josias mestre de cerimônias passou 
novamente a palavra ao CL Rômulo que disse, CL Gumercindo o ocorrido foi o seguinte, na primeira reunião 
do Conselho o companheiro apresentou o saldo de três mil novecentos reais e um cheque de três mil e 
duzentos reais e na hora você disse, pagamos contas A e B que completa esse valor, você ficou de nos 
repassar os comprovantes a seguir e não passou. CL Gumercindo não, não. CL Rômulo permita que eu fale e 
dê as explicações. Aí, quando eu fiz o balancete do primeiro trimestre, você me entregou os comprovantes na 
segunda reunião do Conselho. O CL Gumercindo mais uma vez quis intervir. CL Governador, CL Gumercindo, 
por favor deixe nosso Tesoureiro terminar sua fala e o CL Rômulo repetiu tudo que já havia dito.O CL 
Gumercindo quis mais uma vez justificar o que ocorreu no balancete.O PDG CL Josias, mestre de cerimônias , 
CL Governador indago se vai suspender a discussão da ata como requerido pelo PDG CL Pessanha, ou se vai 
dar seguimento na sua votação. O Governador CL Daniel, vamos colocar em votação a ata como está. 
Posteriormente se houver necessidade vamos corrigi - lá. A seguir o CL Governador deu por encerrada a 
discussão e colocou em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. O PDG CL Josias, convidou o ex-
presidente do Conselho e Coordenador da campanha SIGHT FIRST,PDG CL Ivan Lindemberg para fazer uso da 
palavra, CL Ivan, caro Governador CL Daniel, meu querido presidente do Conselho de Governadores CL Tozzi, 
companheiros que compõe a mesa, companheiros, companheiras e domadoras.CL Tozzi, queremos informar 
que a campanha Sight-First vai muito bem em nosso Distrito LC11, acreditamos que iremos chegar ao 
termino do ano leonistico do nosso Governador CL Daniel, com mais ou menos trinta companheiros Melvin 
Jones.Inclusive CL Tozzi, pegamos alguns pins que ganhamos ao longo desses quase quarenta anos de 
leonismo, mais ou menos uns dois mil pins, doamos ao Distrito e com autorização do CL Governador 
desenvolvemos uma campanha que é o seguinte: o CL doa três reais e ganha um pin a sua escolha, com isso 
já conseguimos arrecadar mais de hum mil reais, esperamos arrecadar mais, para chegarmos a mil dólares. 
No final iremos fazer o sorteio do Melvin Jones com aqueles que contribuíram. Estamos também 
desenvolvendo uma boa campanha em Niterói, inclusive já recebemos uma placa de Melvin Jones enviada por 
Lions Internacional. Acreditamos CL Tozzi, que com as rifas que nosso coordenador geral PDG CL Roberto 
Wangril está distribuído para os distritos Múltiplos, nosso Distrito irá fazer uma boa doação para a campanha 
Sight-First II. Inclusive, neste momento, quero passar as mãos de nosso Governador, uma placa que 
recebemos, para que ele chame a companheira e faça a entrega. CL Governador Daniel, convido a 
companheira Verginia do Lions Clube Niterói São Francisco, para receber a primeira placa de Melvin Jones do 
distrito AL 2007/2008 e peço ao CL Tozzi que faça esta homenagem a nossa grande companheira. CL Tozzi, é 
com muita honra e uma emoção enorme e muito gratificado, em está tendo esta oportunidade em entregar a 
você CaL Verginia, esta placa, nós que já trabalhamos juntos e isso para mim é coisa muito emocionante em 
poder coroar o casal companheiros Melvin Jones. CaL Verginia, eu agradeço a todos os companheiros e quero 
dizer que colaborar com a campanha Sight-First é para mim motivo de muita honra e alegria.O CL Daniel 
devolve a palavra ao mestre de Cerimônia. O PDG Josias, convida o PDG CL Darly, secretário do Distrito, para 
prosseguir com a leitura do relatório do segundo semestre 2007/2008. PDG Darly, caro Governador CL Daniel, 
presidente do CG CL Antônio Carlos Henriques Tozzi, demais membros que compõe a mesa principal, 
companheiros, companheiras, domadoras, leos, castores,filhotes, convidados todos.Antes de dar início a 
leitura do relatório, gostaria de fazer alguns avisos e pedimos permissão ao Governador. Primeiro, definimos a 
data 13 de janeiro para fechamento do relatório para podermos está hoje aqui como ele está, 
lamentavelmente neste dia somente dezoito clubes haviam enviados seus informes, então a CaL Odalva, sub-
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secretária do Distrito, fez alguns telefonemas e tivemos algumas respostas em tempo hábil, outras não, 
gostaria de até nominar alguns clubes LC Vitória Mater; Vitória Independência ; LC Saquarema e os 
companheiros Hélcio e CL Danilo. Recebemos seus informes não foi possível constar neste relatório, mas 
prometemos regularizar e atualizar os pontos no próximo, correto CL Hélcio. Isto inclusive já foi feito com CaL 
Eliane Prates, que solicitou revisão, inclusive queria que colocássemos no relatório passado informações de 
outubro, quando o relatório referia-se aos meses de Julho, agosto e setembro, mas tudo foi sanado.Outro 
aviso, o CL Daniel reconhecendo a necessidade de regularizar a situação do PDG Peçanha do LC Rio das 
Ostras Costa Azul, fez o seguinte ato: O CL Daniel Azevedo Barbosa, Governador do Distrito 
LC11,AL2007/2008, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve regularizar a situação do PDG CL 
Vanderlan Peçanha, do LC Rio das Ostras Costa Azul, que na qualidade de Ex-Governador do Distrito L8 atual 
LD-3, ano leonistico l996/1997, passe o mesmo a integrar o Comitê de Honra do Distrito LC11, conforme 
estabelece o artigo 14 quatorze, parágrafo segundo de nosso Estatuto.ASSINADO. CL Daniel Azevedo 
Barbosa. Outro aviso importante, há dois anos atrás tínhamos 50% dos clubes com seus e-mails cadastrados, 
a sede foi desativada e tudo foi para o espaço, precisamos retomar o cadastramento, é preciso que vocês 
liguem para o distrito, para o assessor de informática e façam o cadastramento, não é mais admissível 
continuar jogando dinheiro fora com reprodução de material, correio e xérox, para que vocês tenham uma 
idéia, para fazer este relatório, nós tiramos quatro mil e setenta e seis xérox ou seja um gasto de 
aproximadamente setecentos reais, poderíamos fazer tudo isso por e-mail. Vocês presidentes de clubes 
devem ter recebido, tenho certeza disso, uma informação de Lions Internacional, informando mudanças das 
datas de enviar o informe mensal, porque o RECAP chega desatualizado, então nós xerocamos e 
simplesmente colocamos no envelope, se todos os clubes estivessem cadastrados era somente repassar, 
economizando assim mais de quatrocentas cópias e despesas de correio. Eu peço encarecidamente, 
cadastrem-se, pois já não existe pequenas e grandes empresas sem informatização, vamos correr contra o 
tempo, porque as despesas são altíssimas. Outro aviso, com a CaL Odalva, nós temos alguns KITs de novos 
associados, aquele clube que queira e que vá dar posse a dois ou três novos associados ainda neste ano, 
poderá apanhar ali, pois o CL Daniel me autorizou a fazer estas doações aos clubes, não podemos doar mais 
que três pois temos somente uns cinqüenta KITs, que hoje deve está custando em torno de uns dezesseis 
reais. Esta doação é uma forma de incentivar os clubes na busca de novos associados. Mais uma aviso, o PDG 
CL Elcio, Assessor do Distrito Múltiplo LC, nos pediu que o informasse nominalmente quantos ex-associados 
retornaram para o movimento.Então gostaria que os clubes me informasse por telefone ou mo e-mail, o mais 
rápido possível, pois temos levar para o Conselho de Governadores, que será realizado no dia treze de 
fevereiro. Agora, vamos ao relatório, na primeira página temos ai a mensagem do casal Governador, julgo 
não ser preciso ler, segunda página refere-se a correspondências recebidas e expedidas, depois temos os 
relatórios de remessas de informes mensais, vocês podem acompanhar o demonstrativo dos documentos 
enviados pelos clubes é um modelo antigo que usamos, pois no Lions nada se cria tudo copia, transforma e 
amplia, acredito que quem criou este modelo foi o CL Lemos, tem itens que os documentos só serão exigidos 
no mês de maio, mas consta que foi entregue no passado. A seguir temos a movimentação de associados, 
hoje, estamos com mil quatrocentos e três associados, um número crescente de sessenta e três novos 
associados.A seguir vem o demonstrativo das taxas que é a mesma coisa. Prosseguindo vem o concurso de 
eficiência, isso, nós vamos até sugerir ao CL Fortunato que mude,eu acho tudo bonitinho, mas necessita ser 
simplificado, se o secretário do clube não tiver tempo e paciência, não consegue fazer nada.Vamos a 
classificação deste concurso, terceiro lugar LC Cachoeiro do Itapemirim Rubem Braga; segundo lugar LC 
Pinheiros e em primeiro lugar o LC Porciúncula.o concurso de companheirismo ficou assim: terceiro lugar LC 
Campos; segundo lugar LC Cachoeiro do Itapemirim Frade e Freira e o primeiro lugar ficou com LC 
Porciúncula. Concurso de atividades: terceiro lugar LC Pinheiros; segundo lugar LC Aracruz e o primeiro lugar 
ficou com o LC Cachoeiro do Itapemirim Rubem Braga. Concurso de Expansão- Terceiro lugar LC Porciúncula; 
segundo lugar LC Guaçui e o primeiro lugar LC São Mateus Cricaré.Concurso de Boletins- terceiro lugar LC 
Campos Tamandaré; segundo lugar LC Itaperuna e primeiro lugar LC Cachoeiro do Itapemirim Rubem 
Braga.Nós sabemos que exisatem clubes com bons e maravilhosos jornais, mas não nos mandam.Concurso 
PABRÁS, a cada trimestre o PDG CL João Lemos tem conseguido que os clubes informem mais e os números 
tem sido melhores, mas inda deixam a desejar; é necessário que mande estas informações para o e-mail do 
CL João. Classificação dos Presidentes de Região: Em terceiro lugar LC Hélcio, falta constar os dados deste 
trimestre; segundo lugar CaL Eliane Prates e primeiro lugar o CL André Perissé. Presidentes de Divisão, em 
terceiro lugar CL Arlindo Messias; segundo lugar CL José Francisco Rezende e em primeiro lugar ficou CaL 
Maria da Conceição. Classificação dos Assessores, quanto a este item seria uma outra sugestão a dar ao 
nosso futuro Governador CL Fortunato, a de colocar somente os assessores exigido por Lions Internacional, 
que são vinte e três, me parece. Existe um número enorme de Ex-Governador como Assessor eu acho que 
Ex-Governador é um Assessor nato, nós temos que assessorar de qualquer forma, somos pago pra isso, 
temos que ajudar o pessoal, quando solicitado é claro.Atualmente 80% dos assessores não mandam relatório, 
o distrito tem um gasto enorme com desperdício de material. Agora vamos a classificação, terceiro lugar CL 
Luiz Fernando Ramos; segundo lugar CaL Zuraide e primeiro lugar CL Jorge Fortunato. Companheiros, este é 
o relatório da Secretaria, passamos a palavra ao nosso Tesoureiro CL Rômulo para relatar suas contas, depois 
o CL Governador coloca o relatório em discussão e votação.CL Rômulo, na primeira planilha temos o balancete 
referente ao segundo trimestre. Na receita nós temos quatro mil seiscentos e dezoito reais e cinco centavos, 
cota do Distrito Múltiplo, hum seiscentos noventa e quatro reais, Cota da Convenção Distrital, dois 
quatrocentos quarenta e quatro reais e oitenta centavos. Cota de Léos e Castores, trezentos sessenta e seis 
reais, Jóia distrital quarenta reais, aplicações financeiras, cento trinta e três reais e setenta centavos, 
reembolso de Lions Internacional, seiscentos cinqüenta e nove reais e trinta e sete centavos, perfazendo 
assim, um total de nove mil novecentos quarenta e dois reais e noventa e dois centavos, que somado ao 
saldo do primeiro trimestre de dezessete mil seiscentos reais e dezenove centavos, dá um total de vinte sete 
mil quinhentos quarenta três reais e onze centavos. As despesas: aluguel, novecentos reais; assistência 
técnica, trezentos oitenta e cinco reais e cinco centavos; conselho distrital, novecentos sessenta dois reais, 
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Distrito Múltiplo LC repassamos quatro mil no primeiro trimestre e cinco mil trezentos e oitenta reais neste 
trimestre, encargos sócias , quatrocentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos, impressos em geral, 
novecentos e vinte quatro reais, material de expediente, hum mil cento setenta e um centavos e setenta e 
nove centavos, representação de gabinete dois mil duzentos reais e vinte seis centavos, salários, hum mil 
trezentos vinte dois reais e quarenta e nove centavos; tarifas postais cento oitenta e um reais e cinco 
centavos; telefone hum mil trezentos quarenta e dois reais e trinta e dois centavos; xérox, hum mil trezentos 
setenta e três reais e oitenta e um centavos; outras despesas, setecentos e um reais e sessenta centavos; 
tarifas bancárias, cento setenta e três reais e trinta e quatro centavos; CPMF, cento e trinta reais e vinte e um 
centavos; perfazendo assim um total de dezoito mil seiscentos e dezoito reais e cinqüenta e nove centavos, 
desta forma ficou para o próximo trimestre um saldo de oito mil novecentos vinte quatro reais e cinqüenta e 
dois centavos.Esclarecemos ainda, que colocamos o valor de nove mil trezentos e oitenta reais e recebemos 
apenas oito mil e setecentos reais, ficando um débito de seiscentos setenta e nove reais, referente a clubes 
inadimplentes com o distrito. Cota da convenção distrital, doze mil seiscentos sessenta e cinco reais e vinte 
centavos, ainda não repassamos. Leos e Castores, hum mil oitocentos sessenta e seis reais e cinqüenta 
centavos, também não repassamos nada, até porque não existe junto a Secretária nada que comprove suas 
existência, mas o dinheiro encontra-se reservado. Antes que os companheiros venham questionar que nosso 
saldo é de oito mil e novecentos reais e só a Convenção devemos doze mil seiscentos sessenta e cinco reais e 
vinte centavos, esclarecemos o seguinte: as despesas do primeiro semestre são maiores, com confecção de 
impressos, confecção de pins, pastas e instalação do gabinete, então estes valores são compensando no 
segundo semestre quando as despesas são bem menores. Registra-se também, que nossa conta distrital 
ainda é a mesma de 2004/2005, quando estava Governadora a CaL Elizabeth e ainda com um agravante em 
2005/2006 o Múltiplo aumentou sua conta em hum real por companheiro. A demais, temos os valores não 
identificados da governadoria passada, sendo um depósito quinhentos e vinte reais, feito em 27.09.2006 e 
outro de seiscentos quarenta e oito reais, feito em 21.03.2007, pedimos aos clubes que se identifiquem e nos 
procure para regularizar a situação. A seguir temos aqui o controle da taxa Distrital, que foi feito um 
levantamento de acordo com o que foi aprovado no segundo Conselho em Friburgo Fizemos um levantamento 
dos débitos anteriores AL 2005/2006 e agora temos o saldo atualizado de cada clube. Podemos citar os clubes 
que ainda não pagaram o Distrito neste primeiro semestre, que são: LC Bom Jesus do Itabapoana; LC Italva; 
LC Mantenópolis; LC São Pedro da Aldeia ; LC Serra Jacaraipe e LC Vila Velha. Bom CL Governador este é 
nosso relatório. O CL Daniel, coloca o relatório em discussão.CL Josias, mestre de cerimônia, pergunto todo 
relatório ? CL Governador,sim. CL Pessanha PDG 98/99, LC Nova Friburgo, perguntaria ao Governador se a 
jóia de ingresso foi suspensa ? CL Governador a jóia não foi suspensa, suspendemos apenas para domadoras 
e senhoras da sociedade que queiram ingressar no movimento. CL Pessanha, no relatório diz que houve um 
aumento de 63(sessenta e três) associados o que representaria no caso seiscentos e trinta reais, e no 
relatório consta apenas quarenta reais, como receita. CL Rômulo,informo ao PDG Pessanha que este valor 
refere-se ao segundo trimestre, a arrecadação do primeiro semestre consta do relatório do segundo Conselho 
realizado em Nova Friburgo. CL Pessanha, isto foi um cálculo rápido de matemática e porque não está 
discriminado.Estou satisfeito, obrigado.PDG CL Gumercindo, gostaria de perguntar se a taxa do Distrito 
Múltiplo foi pago em sua totalidade. CL Rômulo, exatamente. CL Gumercindo, eu fui torpedeado quando 
apresentei meu balanço dizendo que havia pago todo o débito existente, disseram que eu estava errado e que 
não deveria ter pago e agora continuam. CL Rômulo, devo informar ao companheiro, que na qualidade de 
tesoureiro eu pago aquilo que o Governador determina, fui tesoureiro do Governador CL Luiz Carlos Nunes e 
não efetuamos o pagamento dos clubes inadimplentes, visto que achamos que o distrito é um mero 
repassador.PDG CL Josias, neste momento vamos ouvir a CaL Gilda-LC Itaboraí, representando o presidente 
CL José Soares que se encontra em recuperação de uma cirurgia.Observamos o relatório e ficamos surpresos 
com nossa pontuação, pois tudo foi postado no prazo determinado e também efetuamos o pagamento das 
taxas Lions Internacional e Distrital e em nenhum dos casos fomos pontuados. Gostaria que ficasse registrado 
em ata. PDG Darly, quero mais uma vez lembrar a CaL e aos CCLL, que este relatório refere-se somente a 
dados dos últimos três meses, mas vamos rever sua pontuação.CL Elbert- LC Campos, quero apenas fazer um 
registro, o LC Campos há anos vem mantendo sua posição sempre credora, quer no distrito, quer com a 
Associação Internacional. No Distrito suspendemos pois o CL Rômulo julga melhor que se pague dentro do 
semestre, com relação a Lions Internacional, temos certeza que nosso saldo é credor e eles continuam 
constando no RECAP como devedor, já fizemos relatório ao Departamento Ibero Americano pedindo 
regularização e até hoje não tivemos solução.Com a palavra o PDG CL João O.Lemos Assessor de Pabrás, 
todos nós que trabalhamos com números as vezes somos poucos entendidos, na realidade estou em São 
Gonçalo, o Governador em São Mateus e a Sede em Guarapari, é evidente que precisamos de tempo para 
repassar estes dados um para o outro, existe no meu carro relatórios que recebi e não tive tempo para 
adequá-los e mandar para o distrito. Vou falar de novo, é só entrar no SITE do distrito que tem um formulário 
próprio é só segui-lo, não há necessidade de comprovar nada. Afinal estamos no Lions e todos os CCLL 
primam pelo juramento que fizeram do dia de sua posse. Outra coisa, temos no distrito cinqüenta clubes e só 
recebo relatório de vinte a vinte e dois, ou seja menos que 50%. Existe incoerência, pois para o distrito são 
enviados 43 relatórios e para o PABRÁS apenas 22. Tenho certeza que fizemos um trabalho bem acima de 
seis milhões, mas só conseguimos registrar um milhão. Lions é serviço, temos que ter atividades e relatá-las, 
eu e Mary, temos visitados alguns clubes, verificamos o grande trabalho desenvolvido junto as comunidades, 
mas não relatam. Tenho pedido muito ao longo dos anos, não tenho obtido resultado. Estou me 
desgastando.Obrigado. CL Daniel, pedimos aos companheiros que sejam breves em seus relatos, porque 
estamos ansiosos para ouvir a palavra do CL Tozzi.CL Álvaro Moreira, presidente da Divisão F2,gostaria que 
constasse em ata que no último Conselho, foi pedido ao CL Darly, quem registrasse no relatório a realização 
de nosso Comitê Assessor, que com sacrifício realizamos em Friburgo. Esperamos que conste do próximo 
relatório, pois se não os companheiros poderão pensar que não estamos realizando as atividades designadas 
pelo Governador. CL Daniel, não havendo mais quem queira discutir o relatório, coloco em votação. Aprovado 
por unanimidade, com as devidas ressalvas. PDG Josias Assessor de Protocolo, companheiros, é chegado o 
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momento mais importante desse encontro, ouviremos agora a mensagem do dirigente maior do Distrito 
Múltiplo LC, o presidente PDG Antônio Carlos Henriques Tozzi. Pedimos ao Governador para que desfaça a 
composição da mesa, para que possa ser projetada a palestra. CL Tozzi, bom gente, muito bom dia. Eu peço a 
todos vocês paciência, enquanto esquenta este maquinário aqui, eu quero agradecer a vocês, agradecer de 
uma maneira muito especial, a gentileza, a fidalguia com que o CL Rubens, que gentilmente está me 
acompanhando aqui e agradecemos a todos vocês. É um prazer muito grande. Quero cumprimentar o meu 
querido Casal governador Daniel e Iosana, poxa que coisa boa em vê-los, que coisa boa está aqui com vocês. 
E na realidade eu quero trazer pra vocês, alguma coisa de maneira diferenciada, isso que agente faz em 
Lions, isso que agente trabalha em Lions, é tudo através de um serviço voluntário que obviamente, fora o 
salário altíssimo do governador ninguém recebe nada, de maneira que este trabalho é gratificante, essa forma 
de fazer e tal. O nosso tema, eu chamei aqui de legado, então quando agente trabalha, em serviço voluntário, 
quando agente trabalho de maneira a servir, por isso que nós estamos nos propondo, nós temos que deixar 
alguma coisa, obviamente nós não podemos cair na ilusão de quê não vamos ser substituídos um dia, e 
vamos com muita rapidez.O nosso ano passa com muita rapidez, então agente tem que deixar alguma coisa, 
trabalhar para que o leonismo deixe alguma coisa, agente faça alguma coisa pra comunidade. Então é daí 
esse título do Legado.Então inicialmente eu quero fazer algumas referências, sobre alguns pontos para que 
vocês entendam o encadeamento da coisa, na realidade é o seguinte gente, isso aqui é um rádio de 1951, 
este rádio equipou o Chevrolet em 1951, e vocês imaginem o seguinte hoje este negócio é anacrônico, eu não 
saberia nem mexer nisso mais, e aí veio aquela história, isto aí foi fabricado pela Motorola, a Motorola depois 
da reunião do gold, decretou o fim deste rádio com a fase histórica “Inovar ou morrer”.Eles usaram isso, ou 
nós inovamos ou nós vamos morrer, este foi o grande passo estratégico da motorola. Agora eu pergunto a 
vocês minha gente, e se ela não tivesse feito isso? Vocês imaginam pra onde ela iria? Então nós temos uma 
primeira palavra que identifica na realidade o que nós fazemos “inovação”. Se nós não inovarmos aquilo que 
nós estamos fazendo, se nós não inovarmos a maneira que estamos agindo, nós fatalmente começamos a 
morrer. Hoje aqui agora, aqui aproveitando a fala se assim o meu querido governador Darly permiti, ou meu 
governador Daniel, que falou-se ali, sobre falando naquele relatório que agente em algumas coisas 
complicadas, realmente têm, mas não podemos transformar o nosso trabalho em coisas excessivamente 
burocrática.Então na realidade porque nós não inovamos, quem nos impede disso? Então a palavra aqui é 
inovar, guardem essa palavra gente. Aí está foto tirada do Sea Quiere World, é a mocinha que cuida dessa 
baleia monstruosa de 25 (vinte e cinco) toneladas, agora você imagina, ela põem a cabeça dentro da boca, 
elas são treinadas sem critica e nem castigo, aí na realidade elas só ganham prêmios, porque que elas fazem 
isso? Porque elas sabem instintivamente que se fizerem isso, caí um peixinho na boca, um carinho, é que as 
nossas cônjuges sabem fazer conosco, quando estamos nervosos fazem um carinho aqui, um cafuné ali e 
acabamos soltando o cartão de crédito.Então vocês imaginam o seguinte, agora eu faço a seguinte pergunta 
pra vocês porque nós não fazemos isso gente com as pessoas? Ora as pessoas trabalham também quando 
nós reconhecemos o trabalho que elas fazem, existe hoje uma coisa no mercado, já até bem antiga e está 
sendo muito usada nas empresas, chama-se entropia, entropia é um fenômeno que está acontecendo muito, 
é aquela maneira com que as pessoas começam a ficar desanimadas, achando que o esforço estendido em 
determinada circunstância não está valendo a pena em relação aos resultados que se têm. Então as pessoas 
são fundamentais, veja aqui mais se o Darly me permitir, citando o concurso de eficiência, de repente um 
clube que fez alguma coisa e não foi reconhecido, ou o informe não chegou obviamente às pessoas falam 
poxa eu trabalhei tanto e nem citado eu fui, as pessoas são fundamentais. E agora tem isso aí minha gente, 
um vestido feito de pneu, feito pela Gold Year, obviamente é uma coisa horrorosa, mas não importa gente 
que está roupa nunca seja usado na rua, o que está vendendo aí não é a roupa, e sim o conceito. Nós temos 
que conceituar o nosso trabalho, nós temos que conceituar, aonde nós queremos chegar, é assim que eu 
quero ser, é lá que eu quero chegar. Então o trabalho voluntário requer, portanto, três coisa iniciais 
importantes, em relação a pessoas e conceito. Agora vamos pra frente, aí eu pergunto o quê que voluntários 
como nós somos, queremos transmitir para a comunidade, o nosso público alvo é a comunidade. O quê que 
nós aqui reunidos, queremos transmitir para eles? Aí vem aquela história, transmitir o quê? Nós temos 
sempre uma imagem, oh gente nunca esqueçam disso porque na realidade, deixa eu contar uma coisa eu fui 
fazer uma pós graduação, na Califórnia, e tive que ficar lá 11 meses e me preparei para isso, me preparei 
achando, reciclando os meu conhecimentos, estatística, achando que fosse ser coisas absurdas, e para a 
minha surpresa, os três primeiros meses, foram discutidos unicamente relacionamento humano, todo o 
planejamento estratégico hoje passa pelas pessoas, nós falamos ali pela a inovação, pelo conceito. E dentro 
dessa história gente neste conceito todo, iremos chamar assim a comunidade, nós podemos transmitir três 
imagens, a primeira imagem é aquela real essa ninguém tira, eu sou como eu sou, não tem jeito, mas eu 
posso pretender alguma coisa, a segunda coisa é uma imagem pretendida, eu gostaria transmitir uma 
imagem de James Bond obviamente já mais serei, mas eu poderia querer,entretanto, aí vem o perigo, porque 
a imagem realmente importante é a percebida, o que é que vocês aqui estão percebendo de mim ou eu estou 
percebendo de vocês, ou a comunidade percebendo de nós.Aí, para exemplificar um pouco da história aqui 
tem uma série de linhas paralelas, agora qual que é a imagem pretendida de mim para você? Eu quero que 
vocês vejam esta imagem cheia de quadradinhos brancos, agora na realidade é o seguinte o que a maioria 
quando às vezes nós transmitimos de uma maneira inadequada, é essa aqui, agora eu pergunto o que está 
errado nisso aí? Está tudo torto, de forma nenhuma, só que os quadrinhos estão fora do lugar, aí dá essa 
impressão que está essa coisa torta, então não é desta forma, aí eu faço a seguinte pergunta também e a 
imagem do Lions como ela é percebida pela nossa comunidade? Nós estamos trabalhando, nós fazemos 
desfiles, nós usamos distintivos bacana, uniforme, como é que a comunidade nos vê? Aí você vê essa história 
aqui, que normalmente agente olha no espelho e vê esse bruto leão bacanão aí.Mas a comunidade não vê 
agente desta forma, o resultado de uma pesquisa, feita pelo Lions Internacional junto a comunidade, isso foi 
divulgado, aliás se vocês quiserem está no site, eu vou resumir que a pesquisa é enorme. Então vocês 
imaginam 50% das pessoas sabem exatamente o que é um clube de serviços, tanto é que nós fomos eleitos 
os melhores do mundo, 45% identificam corretamente o que é Lions, o que é extremamente positivo pra nós, 
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68% acham que é um clube de serviço muito atuante, 30% não souberam e 2% não gostam. Então na 
realidade é o seguinte, dessa pesquisa agente pode concluir uma coisa curiosa, que tem a percepção clara de 
onde houver a marca do leão ali existirão pessoas que se preocupam com a comunidade é dessa forma que a 
comunidade está nos vendo. Aí eu pergunto, por que não potencializar isso que nós temos, Lions foi eleito a 
melhor ONG e maior do mundo, isso vocês estão sabendo não é? Muito bem minha gente, isso criou foi um 
bruto de um problema pra gente, eu vou explicar porque, e eu pergunto diante deste contexto, e agora, e daí, 
o que nós deveremos fazer pra manter esta posição? Então isso complicou nossas vidas, para que nós 
continuemos ser a maior e melhor do mundo, nós temos realmente que participar de algo que não tenha essa 
posição, porque agora ficou em nossas mãos este bruto problema. O Lions está em nossas mãos, porque se 
nós não deixarmos um legado positivo, e se isto começar a cair, de repente o Rotary o nosso arco inimigo vai 
passar na frente, fica um negócio muito chato, agora o quê que nós pretendemos deixar como legado? É a 
pergunta que nós deveremos fazer minha gente o mundo está mudando violentamente, a cada instante, hoje, 
um equipamento comprado como última palavra de mercado, amanhã não será mais, vocês podem ter 
certeza disso. Então gente constitui desafios lançados a nossa inteligência, a nossa capacidade de aprender e 
os nossos valores pessoais e culturais. Isso aí gente , é até curioso eu trouxe dos EUA a última palavra em 
Notebook, conclusão eu não vou poder mexer no programa que eu trouxe eu estou pelejando,voltei pro velho, 
agora esse novo que eu trouxe já está obsoleto. Então gente, essa mudança rápida ela está trazendo pra nós 
uma mudança de valores culturais, aliás, o Brasil em matéria de valores culturais, nós estamos perdendo a 
capacidade de reclamar coisas ruins, agente aceita essas coisas. Então eles trazem de certa forma, doses de 
omissões, de conivência, crise social, crise política e na minha opinião pessoal a pior de todas as crises, a 
crise geral de valores.Nós estamos perdendo a crise geral de valores, não que eu seja puritano nem nada, 
que por coincidência ante ontem sei lá, liguei naquele negócio do BB8, gente que bobajada,mas de qualquer 
forma a turma paga pra assistir aquilo. Na realidade nós estamos perdendo nossa capacidade de nos 
posicionar, então agente aceita coisas ruins como se fossem naturais, para, ta ruim, vamos trocar. E a crise 
geral de valores, ela induz a uma outra circunstância que vocês já ouviram a beça na vida de vocês, acaba 
conduzindo a certas atitudes como oportunismo, oposicionismo, tem pessoas especialistas em ser do contra, 
critica gente é a coisa mais fácil de fazer, agora critica construtiva agente não vê com muita facilidade não, 
desvio de objetivos, radicalismo, constrangimento, fofocagem, panelismo e individualismo. Gente, posições 
por causa dessa crise de valores, posição que não agrega valor nenhum, então cabe ao nosso legado que nós 
vamos construir deixar uma coisa a mais para aqueles que nos sucederam. Então estas posições influenciam o 
trabalho voluntário, aí vem outra pesquisa, essa pesquisa foi feita pelo Lions Internacional também está no 
site se vocês quiserem as principais razões pelos quais os sócios se desinteressam pelos trabalhos do clube, 
reuniões de clubes longas aborrecidas sem objetivo, políticas internas e panelinhas, falta de envolvimento 
com as atividades dos clubes, falta de comunicação, incompreensão e incapacidade dos clubes para definirem 
metas, o que falta minha gente, chama-se comprometimento. Então, na realidade se nós tivéssemos mais 
compromisso, aí vem àquela pergunta por que nós entramos para o Lions? Nós entramos, porque nós 
acreditávamos nos objetivos, porque acreditávamos que o código de ética é bem feito, porque acreditava que 
a comunidade precisaria de um dia do nosso trabalho, que nós tínhamos disponibilidade ou simplesmente foi 
pra encontrar jantar e tal. Aí de repente o Lions precisa mudar seu registro, e colocar nossa especialidade os 
sete pecados capitais. Não é dessa forma, nós precisamos ter comprometimento. E aqui cabe mais uma 
pergunta, até quando vamos ficar neste comodismo? Então o maior problema do leonismo passa por sete 
pontos fundamentais o primeiro deles é desrespeito constante com o nosso código de ética, agente ta vendo 
isso a beça por aí, segundo problema perda de foco nos objetivos, o terceiro problema despreparo das 
lideranças por falta de conhecimento e normalmente aquele que mais reclama ele desconhece, senão ele não 
estaria reclamando, quarto ausência de predição de pensar a longo prazo, através de um planejamento, 
quinto acirrada competição interna, e o sexto pouca atenção aos clubes, normalmente a medida que vai 
subindo os clubes parecem que ficam uma coisa tão distante.Pois é, do que nós precisamos? Ter respeito com 
as especificidades e características regionais de cada clube. Agente não pode massificar, devemos consolidar 
os clubes em função das expectativas individuais, normalmente agente não pergunta a comunidade o que 
você pretende o que vocês gostariam de ter? E tem um caso famoso de um clube, que trabalhou com maior 
afinco possível pra fazer uma creche, fez a creche maravilhosa, hoje está até alugada para a prefeitura só que 
o lugar que ela fez não precisava de creche. Então na realidade ninguém perguntou a comunidade ou 
pesquisou o que eu podia fazer pra isso. Então na realidade potencializar os clubes em função das 
características regionais é aquilo que nós estamos fazendo cada região, tem a sua particularidade e tendo 
essa particularidade é preciso respeitar isso. E esse último aqui eu sou extremamente adepto a isso, é apoiar 
as vocações dos clubes com foco especifico com atividade do clube. Porque se o clube pegar em todas as 
gamas de coisas acaba não fazendo. Ou pega uma coisa se especializa, então porque não?Então no Lions nós 
precisamos inovar, que aquela frase lá de cima que a Motorola falou, olha nós temos que inovar, agente não 
pode ter medo da inovação. Não é, olha aqui não está dando certo aqui, olha aquilo foi bom há trinta anos 
atrás já não é mais, o mundo mudou.Com ousadia, aí que vem aquela história, nós temos que ser ousados, 
não é vamos inovar, não está bom isso aqui então nós vamos mudar, esse que é o grande negócio que está 
acontecendo hoje no mundo e no Brasil, essas coisas todas e no Lions minha gente.Nós estamos sacrificando 
a madeira dos remos, para aumentar a capacidade da canoa, aí que é que empurra o peso depois. Nós 
precisamos revitalizar nossas crenças, sobre o objetivo de servir, servir significa também trabalhar com os 
seguintes pontos; isso é o legado nosso gente; aumento de associados, conservação de associados, 
recuperação de clubes, fundação de novos clubes, divulgação e marketing, aí vem aquela história a ação 
voluntária significa atuar pela harmonia e pelo equilíbrio de quem realmente trabalha, mas trabalha com quê? 
De forma construtiva, o que vocês fizerem hoje será o que ficará na lembrança daqueles que compartilham 
hoje os seus ideais, isso que é importante gente, pense nisso. Cabe a cada um de nós, perceber isso e nós 
todos somos agentes destes legados, nós precisamos pensar nisso, o que nós vamos preparar para aqueles 
que um dia vão nos suceder. Essa será a melhor forma de nós exercemos a nossa liderança, conduzindo os 
nossos parceiros de volta a paciência, a emoção, a paz e ao serviço, porque foi pra isso que nós entramos no 
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Lions e o que significam estes serviços? Esses legados? Essas coisas que nós devemos deixar? Aqui está uma 
receitazinha do bolo gente, eles significam usar o nosso conhecimento, transmitir motivação para que as 
pessoas se engajem agir com determinação, ter crença nos resultados, praticar ações planejadas, usar a 
capacidade criativa, usar um leque de ferramentas, promover parcerias, nós precisamos aprender a trabalhar 
em conjunto, oferecer soluções, promover intercâmbios, ter comprometimento, sem isso não tem jeito, 
transmitir credibilidade, ter energia e autoconfiança, acreditar na missão, e tudo isso que nós falamos em 
relação ao que nós temos feito hoje chama-se inovar, nós temos que investir em novas atitudes, senão não 
tem jeito, nós não conseguimos chegar.Inovar não é mudar, inovar é preservar, a vida pessoal, os negócios e 
a família, isso que é inovar.Agora eu quero finalizar deixando aqui uma mensagem, eu queria que vocês 
escutassem, que na realidade é o seguinte gente, nós precisamos nos preparar para aqueles que vão nos 
suceder, até para os governadores eu já mandei duas resoluções, lembra Daniel e se Deus quiser nós vamos 
aprovar em Juiz de Fora, que na realidade nós vamos evitar uma série de problemas, de sucessões que vem 
acontecendo aí. Então na realidade é o seguinte, vamos nos preparar, vamos deixar um pouco a nossa critica, 
porque o que vale é aquele que realmente trabalha, é aquele que realmente vai deixar um legado.E eu queria 
que vocês pensassem nisso, nessa manhã de sábado que agente está muito gratificado em estar com vocês, 
mas ouçam essa mensagem, eu escrevi depois fui gravar e não consegui, não consegui, mas vou explicar 
porque, porque eu escrevi debaixo de uma emoção muito grande, e cada vez que eu ia ler um negócio eu me 
embaralhava todo e não saía. Então eu pedi a um sobrinho que fizesse então meu sobrinho fez e gravou com 
a voz dele. Obrigado, eu fico muito grato a vocês por essa paciência. Quando eu conversei com o Darly eu 
perguntei quanto tempo eu teria e falou mais ou menos uns 20 minutos, comecei a cortar uma série de 
coisas, porque quando começamos a fazer isso começamos a colocar uma série de idéias, idéias.Mas o mais 
importante gente é que nós acreditamos no serviço e é pra isso que nós entramos no Lions, nós devemos 
deixar um legado, legado de compreensão, legado de amizades, legado de trabalho, legado de coisas 
importantes. E eu quero aproveitar e parabenizar o casal, Daniel e Iosana, o grande amigo e secretário nosso 
querido Darly, o tesoureiro que tão bem pagou o Múltiplo. E eu quero lembrar e aproveitar a oportunidade, 
que é o seguinte, essas contas do múltiplo que automaticamente são feitas e baseadas no informe do início do 
semestre, obviamente o Lions informa este início, depois agente vai acertando, os valores para mais ou para 
menos,obviamente. Então daí aquelas diferenças que apareceu aí, obviamente tem o segundo semestre que 
essas compensações são feitas, agora agente tem mais condições de saber, o que cada distrito tem de sócio. 
Eu queria lembrar uma coisa muito interessante, que é o seguinte: quando o Distrito LC Múltiplo L foi 
redistritado, em quatro múltiplos L, A, B,C, D, nós éramos 20.000( Vinte Mil) não sei quantos era quase 
22.000( Vinte dois Mil), hoje nós somos 12.125 ( Doze mil cento e vinte cinco), com as mesmas condições, 
com as mesmas despesas fixas e com as mesmas coisas. Você vê que coisa! Então é o seguinte o Lions é uma 
organização terminantemente condominial, é igual condomínio se muita gente está pagando, paga-se menos, 
se pouca gente está pagando paga-se mais, ou então nós começamos a inovar. Então na realidade essas 
inovações vêm de uma série de coisa, que são necessárias que sejam implementadas, cabe a todos nós fazer 
tudo isso, cabe a todos nós mexer. Agora eu quero fazer um apelo a vocês, de que a mim me machuca um 
pouco, sobre o fato dessa crise de valores que o Brasil esta enfrentando, nós estamos perigosamente 
acostumando com as coisas ruins, isso é; a o Brasil é assim mesmo não podemos mudar. Pô como é assim 
mesmo!Têm que mudar! Agora o mundo inteiro esta mudando, então na realidade se o Lions não está legal, 
vamos inovar, se o Lions precisa de uma outra coisa, vamos fazer, mas o que nós não podemos esquecer 
gente é que o seguinte, normalmente está sendo esquecido, é que nós temos aumento de sócios, 
conservação de sócio, novos clubes, então é isso que importa pra nós. Por quê? Porque isso dá massa de 
trabalho e nós continuamos a vender as coisas que nós acreditamos, e aí minha gente eu fico extremamente 
grato, pela gentileza, do Daniel da Iosana de estar permitindo que eu esteja hoje falando pra vocês, no 
sábado numa região maravilhosa, como esta aqui no Rio de Janeiro, como são as praias aqui. Então eu fico 
grato a todos vocês, por essa recepção, carinhosa e maravilhosa, que vocês estão nos dando e ao Rubens que 
me acompanhou, o Rubens que esta me ajudando a montar estes eventos de reunião do Conselho, eu fico 
muito grato e, por favor, gente vamos a reunião de Juiz de Fora, vocês vão ficar gratificados, porque agente 
esta tentado fazer o melhor possível, montar as coisas que sejam agradável, e lá nós vamos discutir e a 
primeira parte da plenária será inteiramente dedicada ao governador, a primeira parte sexta feira toda um 
tempo dedicado a fala dos governadores, que vai terminar pela manifestação do Soliva, sobre aquilo que ele 
ouviu, logo depois do almoço, nós vamos ter realmente uma palestras do Sobral, são palestras muito boas e 
que vai motivar. Depois nós entramos na parte burocrática de uma reunião, mas vai ser muito agradável, nós 
pretendemos fazer uma coisa muito leve, sem muito barulho e nunca gente foi tão barato ir em uma reunião 
do Conselho. Estamos aguardando vocês lá, vai ser gostoso, é dessa forma que nós mostramos a sociedade 
que estamos dispostos a caminhar e mais um vez muito obrigado, muito obrigado de coração.PDG Josias, 
Mestre de Cerimônias, Companheiros, cometemos um grade erro, tínhamos que ter feito a apresentação do 
CLTozzi antes de sua palestra, mas lamentavelmente cometemos esta gafe e pedimos ele, mil desculpas. 
Gostaria de informar que o CL Tozzi é Engenheiro; foi reitor de Universidade; Professor; Diretor de grandes 
Empresas, inclusive com atividades no exterior; escreveu mais de seis livros,fala vários Idiomas. Na vida 
leonistica, exerceu todos os cargos no Clube, exerceu vários cargos no Distrito; Vice Governador: Governador 
2002/2003, Secretário do Distrito Múltiplo e atual Presidente. Convidamos os Dirigentes Leonisticos para 
recompor a Mesa Principal. Neste momento, convidamos a CaL Anaciete, presidenta do LC Niterói São 
Francisco para fazer uso da palavra. CaL Anaciete, companheiros estou usando meu espaço de presidente de 
clube para fazer a homenagem a ganhadora do Concurso do Cartaz s/ a Paz, pois os familiares da criança 
ganhadora esta de viagem.Chamamos aqui a frente a ganhadora do Cartaz, Carolina Santos Lucena, seus 
Familiares e a Professora de Artes Senhora Beatriz Crespo. Queremos dizer, que a Carolina, aluna da 5ª série 
do Colégio Estadual Fernando Magalhães em Jurujuba, foi a ganhadora local e também a ganhadora do 
Distrito, por esta razão o LC Niterói São Francisco ousou em pedir este espaço, para maior valorização da 
campanha e do trabalho desenvolvido pelos Colégios. Neste ato, vamos premiar a Carolina e posteriormente 
faremos a premiação aos demais participantes do concurso. Carolina, parabéns, parabéns a Professora Beatriz 
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pelo trabalho de estimulo desenvolvido com as crianças, para que chegassem a este belo resultado. Parabéns 
aos Familiares, que aqui vieram prestigiar este evento e obviamente conheceram um pouco de Lions. Neste 
momento convidamos a Professora Beatriz para fazer entregue de um Certificado de Participação a 
Carolina.Convidamos o CL Governador para fazer a entrega de uma linda bicicleta a Carolina, classificada em 
primeiro lugar do concurso realizado pelo Distrito.CL Governador, peço ao CL Jorge Fortunato, que assuma a 
Presidência dos trabalhos. O CL Governador fez a entrega do prêmio e reassumiu suas funções.CaL Anaciete, 
cumprimentou a todos os familiares e disse que a Carolina estava dizendo que estava muito feliz e que irá 
participar de outros concursos. A CaL Iosana, cumprimentou a Carolina, seus familiares e disse , Carolina, 
parabéns, que a paz esteja com o mundo e com você, quando nós estamos em paz, estamos com Deus e é 
isso que o mundo precisa,menos violência e mais paz. Continue divulgando e participando do Cartaz da Paz. 
CaL Anaciete, obrigado Governador e obrigado a todos vocês pela atenção.PDG Josias,convido o secretário CL 
Darly para leitura das moções e distribuição as comissões. PDG Darly, CL Governador, Companheiros, temos 
somente a moção do LC Casimiro de Abreu, indicando o CL Jorge Fortunato ao cargo de candidato a 
Governador do Distrito, AL 2008/2009. Pedimos o Governador para nomear um Companheiro para substituir o 
PDG Antônio Moreira. CL Governador, indico o PDG CL Luiz Carlos Pessanha da Encarnação- LC N.Friburgo.CL 
Darly entregamos a Moção a comissão que ficou assim constituída: PDG Josias Marques de Azevedo; PDG Luiz 
Carlos Pessanha da Encarnação e o CL José Carlos Lemos.PDG Josias, convidamos o CL Rômulo, tesoureiro do 
Distrito para apresentar a Previsão Orçamentária para o segundo semestre AL 2007/2008. CL Rômulo o 
orçamento ficou assim:RECEITAS-Cota Distrital, nós mantivemos o mesmo valor, 1.400(Hum mil 
quatrocentos associados) à 17.60( dezessete e sessenta), 24.640,00( Vinte quatro mil seiscentos e quarenta 
reais).
Cota do Distrito Múltiplo, 1.400 (Hum mil quatrocentos associados) a 7,00(Sete Reais), 9.800,00 ( Nove mil e 
oitocentos reais).Cota da Convenção, 1.400(Hum mil quatrocentos associados) à 10.40 ( Dez reais e quarenta 
centavos) 14.560,00(Catorze mil quinhentos e sessenta reais).Cota de Léos e Castores 1.400(Hum mil 
quatrocentos associados) à 1,50( Um real e cinqüenta centavos).jóia Distrital, 100 associados para serem 
admitidos 1.000,00(Hum mil reais).Reembolso de Lions Internacional, valor estimado 1.302,00(Hum mil 
trezentos e dois reais).Aplicações financeiras, valor estimado 130,00(Cento e Trinta reais).Num total de 
53.532,00(Cinqüenta e três mil e quinhentos e trinta e dois reais).DESPESAS-Distrito Múltiplo, 9.800,00(Nove 
mil e oitocentos reais) repasse.Convenção Distrital 14.560,00(Quatorze mil e quinhentos e sessenta reais) 
também repasse.Distrito de Léos e Castores 2.100,00(Dois mil e cem reais) repasse.Despesas 
Administrativas-Aluguel 900,00(Novecentos reais).AssistênciaTécnica 500,00(Quinhentos reais).Boletim do 
Distrito 2.000,00(Dois mil reais).Brindes e troféus 2.500,00(Dois mil e quinhentos reais). Condomínio 
1.800,00(Hum mil e oitocentos reais)Conselho Distrital 1.000,00(Hum mil reais)Encargos Sociais 850,00 
(Oitocentos e cinqüenta reais)Energia Elétrica 250,00(Duzentos e cinqüenta reais)Equipamentos 900,00
(Novecentos reais)Impresso em Geral 1.300,00(Hum mil e trezentos reais)Manutenção de equipamentos 
500,00(Quinhentos reais)Material de expediente 1.600,00(Hum mil e seiscentos reais),Material de limpeza e 
higiene 162,00 (Cento e sessenta e dois reais)Representação do Gabinete 2.700,00(Dois mil e setecentos 
reais)Salários 2.800,00(Dois mil e oitocentos reais)Tarifas postais 2.200,00(Dois mil e duzentos reais)
Telefone 1.800,00(Hum mil e oitocentos reais)Xérox 2.150,00(Dois mil e cento e cinqüenta reais)Outras 
Despesas 800,00(Oitocentos reais)Tarifas Bancárias 360,00(Trezentos e sessenta reais)Num total de 
53.532,00(Cinqüenta e três mil e quinhentos e trinta e dois reais).Após estes esclarecimentos do que consta 
no relatório passo a palavra ao CL Governador. Governador CL Daniel, coloco a previsão orçamentária em 
discussão. Não havendo que queira discutir, coloco em votação. Aqueles que concordam continuam como 
estão. Aprovada por unanimidade. PDG Josias, dando prosseguimento a nossa reunião, vamos ouvir nossos 
presidentes de Região. Enquanto a CaL Eliane não chega, passamos a palavra aos Presidentes de Divisão. CaL 
Maria da Conceição Divisão D1, no 2º seminário de nossa m região, que foi realizado em novembro foi 
registrado um pedido para que o Conselho Distrital não fosse realizado em janeiro, pois os Companheiros 
estariam compromissados com seus familiares e provavelmente poucos iriam participar, infelizmente não foi 
possível à mudança e de nossa Região aqui tem poucos Companheiros. LC Porciúncula que sempre se faz 
presente, somente eu estou aqui. CL Governador fizemos nossos Comitês Assessor e participamos do 
Seminário da Região, concordamos com o Presidente do Conselho de Governador, pois realmente os 
problemas leonisticos se resumem exatamente nos Clubes, cada um tem sua peculiaridade e nos dirigentes 
precisamos dar apoio. No LC Porciúncula o clube fez este ano um seminário para novos Associados e 
reciclagem para os mais antigos é uma experiência que deve ser passada a todos porque está dando certo, 
nosso clube está crescendo, hoje conta com 51 associados e praticamente dobrou no período de quatro anos. 
Com os associados bem orientados e conhecedores realmente do Leonismo, efetivamente faremos um 
trabalho de qualidade e consequentemente seremos bem vistos nas Comunidades. Nossa Região vai bem, 
apesar de dois clubes com problemas, mas que são solucionáveis e nossa região continuará crescendo com 
muita garra. CL Josias convido a CaL Eliane,presidente da Região F. CaL Eliane, desculpem o atraso,estava 
trabalhando na campanha dos PINs. Queremos agradecer a Deus que nos colocou no caminho do Leonismo, 
depois ao Governador que confiou em nossa pessoa para este cargo, aos companheiros e aos presidentes dos 
Clubes, pois são eles o sustentáculo de nosso movimento. Nossa região vai muito bem e estamos em um ano 
leonistico excepcional. Vou falar o que ? Falar do LC Niterói São Francisco com inúmeras campanhas, o LC 
Niterói Fonseca com campanhas e parcerias exitosas na prestação de serviços com o centro comunitário, o LC 
Niterói Vital Brasil que deu a volta por cima e hoje é um clube crescente e pujante, com campanhas 
maravilhosas; o trabalho do LC São Gonçalo faz um trabalho extraordinário com a CADEVIG, hoje em final de 
construção; o trabalho do LC Itaboraí, que com oito associados fazem campanhas maravilhosas e de causar 
inveja; o LC Nova Friburgo que possui três Governadores e nos da aula de leonismo; o LC Bom Jardim, que 
esta mostrando ao Distrito o que se pode fazer junto à mídia; por último o LC Nova Friburgo Conselheiro 
Paulino, que esdruxulamente e estupidamente tentaram apagar a sua estrela e hoje este clube esta ai 
brilhante e crescendo em nossa constelação. Esta e nossa Região. Todos temos que reconhecer nossos 
defeitos e neste momento queremos em nome de nossa Região, pedir desculpas ao Assessor de Estatísticas 
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ao Secretário do Distrito, ao Governador e a quem de direito, sobre minhas falhas com relação ao relatório 
passado, não quero ser injusta. Obrigada. PDG Josias, continua franqueada a palavra aos Presidentes de 
Divisão. Convidamos a CaL Nely – C2, nossa região vai bem, fizemos nossos comitês, todos os clubes estão 
em boa fase, inclusive, todos estão com as taxas do distrito e Internacional totalmente pagas, temos até 
clubes com crédito. Palavra do CL Francisco Região F2, vou ser rápido, pois tudo esta indo muito bem, 
queremos agradecer aos clubes de nossa divisão pelos excelentes trabalhos desenvolvidos. Nossa Região vai 
muito bem, veja o relatório, fomos vencedores do Cartaz da Paz; estamos em segundo lugar classificação dos 
presidentes de divisão, CaL Eliane em segundo lugar como presidente de região,, o PDG João Carlos com 
excelente trabalho como Assessor, o LC São Gonçalo com um vultoso trabalho junto a CODEVI, que será 
inaugurada em março. O LC Vital Brasil com grande trabalho na aquisição de novos associados, o LC São 
Francisco com ótimas campanhas, o LC Niterói Fonseca inovando com o trabalho em prol da educação, 
gostaria de registrar a presença do Sr. Marcos Vinicius, nosso futuro companheiro, que como eu adorou a 
palestra do CL Tozzi. Muito obrigado a todos. PDG Josias, companheiros o CL Rômulo, tesoureiro do Distrito 
comunica que se algum clube estiver necessitando de boleto bancário para pagamento da cota Distrital é só 
procura-lo. Convido o CL Álvaro, presidente da Divisão F2, gostaria de justificar a presença do CL Anchieta 
Ceccon do LC N.Friburgo Conselheiro Paulino que não se faz presente em razão da formatura de sua filha. 
Nossa Região vai muito bem, a CaL Eliane já fez um panorama de Região, o Conselheiro Paulino irá dar posse 
a novos associados neste trimestre, voltando a ter dez associados, mas fazem um trabalho que poucos clubes 
com cinqüenta fazem, e o Itaboraí, que com oito associados dão aula de leonismo muitos clubes. CL 
Governador, em reuniões realizadas em nossa região, chegamos à conclusão que realmente que o problema 
leonistico está na admissão, fazemos admissão sem preparar bem o convidado é importante informar que 
nosso próximo comitê será em Itaboraí. Obrigado.Neste momento encerramos a fala dos presidentes de 
Divisão e passamos a palavra ao PDG CL Gustavo Ráfare. Companheiros o CL Alexandre teve que se ausentar 
para assumir o outro lado da moeda, ele é subsecretário do Governo, tendo que presidir uma reunião em 
Jurujuba neste município, em disto ele me pediu que fizesse a entrega de cinco kits, ao Governador, ao CL 
Tozzi, ao Vice Governador, ao Secretário CL Darly e ao Tesoureiro CL Rômulo, muito obrigado a todos. PDG 
CL Josias, convidos os membros da comissão de moção para fazerem seu relato. CL Pessanha, fomos 
designado presidente , PDG Josias- membro e o CL Lemos Secretário e a quem pedimos que lei a moço e a 
ata para que todos vote com consciência. CL Josias, ata da moção, aos dezenove dias do mês de janeiro de 
dois e oito, na sala vermelha da UNIVERSO, em Niterói, durante o terceiro Conselho Distrital do Distrito do 
Distrito LC11, reuniu-se a comissão de moção para apreciar, discutir e deliberar sobre a moção de indicação 
do LC Casimiro de Abreu, do seu sócio e atual vice-governador CL Jorge Fortunato, ao cargo de Governador 
do Distrito LC11 AL 2008/2009, a moção encaminhada em duas vias, acompanhada das atas de reuniões do 
dia 27.11.07 , tendo anexa a lista de presença com coro legal, e ratificada pela ata da assembléia geral 
realizada em 04 de dezembro de 2007, também com lista de presença e coro legal, foi apreciada estando 
todos os documentos de acordo com os Estatutos do Distrito LC11 e considerando ainda o currículo do CL 
Jorge Fortunato na sua extensa vida leonistica, também o credencia ao cargo de Governador do Distrito, 
pretendido pelo seu clube. Assim, a comissão unanimente recomenda a Assembléia deste Conselho Distrital, a 
aprovação de sua indicação ao honroso cargo. Niterói-RJ, PDG Luiz Carlos Pessanha da Encarnação, 
Presidente, PDG Josias Marques de Azevedo membro e CL José Carlos Lemos- secretário.PDG Ivan 
Lindenberg, companheiros essa moção terá que ir para a Convenção porque o distrito não aprova, somente a 
Convenção. PDG Pessanha, exatamente, por isso nós recomendamos a aprovação para ser ratificada na 
convenção.CL Governador, coloco o parecer da comissão em discussão. Não havendo que queira discutir, 
coloco em votação. Quem estiver de acordo, fique como está.Aprovado por unanimidade.PDG Josias, convido 
os assessores que queiram fazer uso da palavra, mas o faço em no máximo três minutos, nosso tempo me 
curto. CaL Gilda- Assessora de Assuntos Leonisticos e Atendimentos a Crianças, companheiros, inicialmente 
quero dizer também que estou representando nossa CaL Presidente, que sofreu uma cirurgia e não estar 
presente.Iniciamos nosso trabalho enviando aos clubes do distrito uma sugestão de atividades, uns 
responderam outros não, caso algum clube não tenha recebido é so se comunicar comigo.Esta assessoria foi 
criada em 2003 e somente agora CL o Daniel voltou a ser reconhecida e o LC Itaboraí foi distinguida com 
ela.Precisamos que os clubes nos informem suas atividades para que possamos montar um plano de 
atividades mais abrangente e mais criativa.Foi instituído uma premiação para os clubes, mas a assessória 
precisa de fotos e informações a respeito.Os trofeus são Hellen Keller, área da Saúde, pelo seu trabalho em 
prol da visão; Gabriela Mistral-área da educação, pelo trabalho e pelo que demonstrou em seu poema que 
diz: A infância não pode ser amanhã, a infância é hoje, temos dado ênfase a este trabalho, inclusive fizemos 
um seminário em parceria com a prefeitura Municipal de Itaboraí, onde esteve presente, nosso vice-
governador CL Jorge Fortunato; presidente da Divisão F2 CL Álvaro; Presidente da Região CaL Eliane e 
tivemos como palestrante o Ex-presidente do Conselho de Governadores CL Pedro Aurélio de Mattos 
Gonçalves, que fez uma excelente palestra. CL Gumercindo, em agosto encaminhamos solicitação ao Distrito 
para que fizesse a alteração do responsável perante o CNPJ, tendo em vista que o CL Ráfare ficou cinco anos 
aproximadamente com esta responsabilidade, por não regularização.Verificamos junto a Receita Federal e o 
nome que continua lá é de Gumercindo. Gostaria que constasse em ata para que seja providenciado a 
regularização. CL Darly, secretário do distrito, não sou especialista, solicitamos ao contador para que 
providenciasse e estamos aguardamos que nos comunique o que está acontecendo.PDG Josias, passamos a 
palavra a CaL Mary Jane- Assessora Distrital. V amos ver se consigo sintetiza em três minutos, na realidade é 
um gancho que quero dar para a CaL do Itaboraí e também porque uma satisfação e um orgulho comunicar-
me com vocês.Como todos têm conhecimento trabalhei na prefeitura por oitos anos, só me desliguei agora, 
por questão de aposentadoria.Lá fiquei a frente da educação, o centro de inclusão existia, mas não estava 
regularizado, agora ele está devidamente regularizado e possui para nosso orgulho a seguinte denominação 
CENTRO DE MINCLUSÃO MUNICIPAL HELENNKELLER. É bom ressaltar que os companheiros, companheiras e 
domadoras foram incansáveis na construção do CADESVIG, centro de apoio aos deficientes visuais, esse é um 
trabalho gratificante, eu e o CL João vivenciamos com uma vizinha com perda gradativa da visão, ela muito 
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nos incentivou a fazer um bingo em prol da CADESVIG e ai pudemos divulgar o lions ainda mais e o fruto 
desse trabalho esta sendo reconhecido pela comunidade, inclusive estamos posse a dois novos associados. 
PDG Luiz Carlos Pessanha, como Assessor de Lions Clube Internacional Fundation, primeiramente eu gostaria 
de pedir ao CL Tozzi, que recomendasse a revista de Lions, que fosse publicado essa homenagem que o Lions 
Clube de São Gonçalo fez a Helen Keller, que ela está absolutamente legada ao nosso movimento seria 
interessante essa notícia .É eu quero dizer que, como Assessor de Lions Clube Internacional Fundation, por 
gentileza não me mandem nenhum projeto, porque nós não estamos liberados para apresentar projeto, em 
decorrência de uma passagem que agente não quer lembrar aqui.De que há pendência do nosso distrito para 
com o Lions Internacional, eu gostaria inclusive governador, pedir a você uma vez, eu pediria governador 
para que eu não fosse tão mais cobrado,que o governador me exonerasse do cargo, porque governador, nós 
não conseguimos resolver nada, nós não podemos apresentar nenhum projeto.Eu vejo aqui, o CADESVIG que 
nós sabemos a felicidade de participar de ver essa obra, de São Gonçalo, se o São Gonçalo quiser hoje uma 
parceria com Lions Internacional, pra terminante obra não vai poder.Gostaria de dizer para o clube de Niterói 
Fonseca, que tem uma grande obra comunitária, que se quiser parceria com Lions Internacional não vai 
poder.E gostaria de dizer para todos os outros clubes, eu gostaria de dar uma sugestão, que nós todos os 
leões os 1.403 hoje, pudéssemos dar dois reais, para pagar a viagem do governador do distrito, para ir à sede 
internacional, eu acho caro e resolver definitivamente este problema governador, nós não podemos estar 
punidos com uma questão passada, temos que resolver. Digo isso governador, com todo carinho, com todo 
respeito que todos os companheiros sabem que eu tenho pelo movimento, digo isso pacificamente, nós esse 
distrito, tão atuante não merece estar punido pelo Lions Internacional, São Paulo apresenta centenas de 
projetos e os projetos são encaminhados, os projetos são aceitos, são aprovados.São Paulo, é uma vibração, 
Minas Gerais tem projetos, todos eles aprovados, palpitante vem a verba, o LC – 1 aqui o nosso vizinho, ta 
cansado de aprovar projeto de catarata e dependente e auxiliar, nós não podemos, ter nenhum projeto.Por 
gentileza, vamos pedir ao governador, se tempo ele tiver ou senão um de seus Assessores mais próximos que 
vá logo a Chicago e resolva este problema, vá a sede internacional, não vai custar muito caro, três dias no 
EUA custa barato, a passagem é barata.
Eu peço desculpa de estar trazendo isso aqui outra vez, mas na palavra de Assessor não posso deixar de fazê-
lo, como existem certas respostas, fulano que foi demitido, o governador da época que mandou os relatórios, 
ele apenas recebeu o relatório, não apreciou este relatório também.É lá o norte do ES que diz que resolve, diz 
que mandou, só que nós não estamos aqui dizendo que ninguém tenha prestado conta ou que tenha deixado 
de prestar conta, porque nós não temos acesso a isso, o problema todo é que existe uma pendência e nós 
temos que resolver esta pendência. Então estou pedindo ao CL Governador pacificamente me exonere do 
cargo governador, porque eu não posso mais responder não aos meus companheiros.Obrigada.Palavra do 
Governador CL Daniel.Em primeiro lugar eu não posso dispensar, uma pessoa tão importante como você e em 
segundo lugar eu quero adiantar o companheiro, que nós já estamos com o distrito liberado, porque nós 
estamos só agarrados na burocracia, do Lions Internacional. Porque já recebemos uma carta liberando, está 
faltando a outra e todos os documentos já foram pra lá que o CL Darly e já conversei com o CL Tozzi no dia 
14 de fevereiro, eu vou entregar em suas mãos os relatórios quitados e o distrito livre.
Palavra do Secretário CL Darly,CL Pessanha, Darly Vasconcellos, secretário do distrito, governador 
2003/2004, desde a administração passada, nós estamos vivenciando estes momentos difíceis mas, nunca foi 
encaminhado para Lions Internacional tanta correspondência e xérox da prestação de conta do CL Wilson 
Tótola, com todo respeito, o Lions Clube Pinheiros não tem negado subsídio pra agente , infelizmente era uma 
tal de Lucy que era responsável, depois não sei quem que foi dispensado, agora é uma tal de Jill.Nós 
mandamos a semana passada via e-mail o relatório final, encaminhado pela 3ª vez e fizemos uma 
correspondência dizendo que estávamos encaminhando pela terceira vez, xérox de todos os documentos via 
correio, e mandamos deve ter no máximo duas semanas, fizemos um e-mail anteontem antes de sairmos de 
Guarapari, pedindo a tal de Jill que por favor nod desse informação que gostaríamos que o governador falasse 
a respeito deste assunto, que é tão pertinente é tão necessário que tenhamos uma solução.É impossível 
trabalhar com essa situação, com projetos maravilhosos pendentes sem agente poder sair do lugar.Palavra do 
CL JosiasConcedo a palavra ainda ao Assessor José Carlos Lemos .Palavra do CL José Carlos Lemos , Lions 
Clube Fonseca, Assessor de Cidadania e Civismo, não vou falar sobre a assessoria de cidadania e civismo, 
governador, porque não tive condições de desenvolver nenhuma atividade nessa área, mas vou fazer um 
apelo em nome do nosso Assessor de Informática, a pedido inclusive do nosso secretário do distrito, é 
fundamental que os clubes colaborem nessa área da informática, agora pouco estive conversando com uma 
companheira, lá de Vitória e alguns companheiros ficam presos permanentemente porque usam o 
computador, porque sabem usar o computador, aí ficam sendo eternos secretários do distrito entra gestão, e 
sempre aquele que ta, porque é preciso que os companheiros se envolvam nessa área, porque o futuro de 
qualquer organização hoje é a responsabilidade é a informática, o tratamento das informações hoje é através 
da eletrônica, é através da internet, o distrito esta se esforçando já tem um site bem elaborado, o Paulo é um 
Assessor que está a disposição para ajudar para orientar, só que está faltando o interesse dos clubes, ta 
faltando a dedicação daquele companheiro que foi escolhido pra ser o Assessor de Informática do Clube, e não 
pode ser apenas um como eu havia dito agora mesmo, senão fica sobrecarregado, e se por acaso ele faltar o 
clube volta a estaca zero do papel.Então hoje todas as empresa, estão fazendo, uma campanha de melhoria 
do meio- ambiente.E um dos passos a serem dados, é exatamente a diminuição do consumo do papel, é até 
bonito o papel reciclado, nós do Lions Clube Fonseca estamos começando a usar o papel reciclado também, 
mas só naqueles ofícios, naquelas coisas fundamentais para autoridades, entre nós , nós precisamos usar os 
meios eletrônicos, Lions Internacional, o acesso é fácil, as coisas estão disponibilizados no site do Lions 
Internacional, e também no distrito.Então esse apelo, fica aqui e precisamos utilizar essa área.E apenas 
lembrar, uma questão de prazo, o CL Gumercindo se referiu, aqui a transferência da responsabilidade do 
CNPJ, bem companheiros isso aí é feito junto a receita federal em um prazo de trinta dias no máximo sem 
pagamento de multa, à partir da posse do responsável da organização, no caso o governador, ou o presidente 
de clube, é preciso elaborar uma ata Administrativa especifica onde conste qualificação completa do 
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presidente ou governador e os seus principais responsáveis. Mas são trinta dias para fazer essa transferência, 
se o contador não consegue fazer isso em trinta dias esse contador, não está bom , então meu amigo, no 
nosso clube por exemplo nós não temos contador, é um voluntário nosso que faz isso, ultrapassou esse prazo 
então, nós vamos esperar o nosso presidente que vai repetir o mandato para fazer a transferência, mas isso 
não é adequado, eu acho que no período de administração tem que haver a transferência dessa 
responsabilidade.Muito Obrigado Governador é só.Palavra do CL Josias, com palavra os Assessores .Palavra 
do CL Carlos Antônio. CL Carlos Antônio dos Santos, Assessor distrital de Marcos e Monumentos, 
AL2007/2008,CL Governador Daniel e demais companheiros da mesa principal, eu gostaria aqui de voltar a 
pedir o que eu já pedi no outro Conselho Distrital, nós mantivemos um compromisso com o governador 
Daniel, em mostrar o nosso distrito, ou seja, trazer fotos de monumentos cartazes, folder e apresentar entre 
os nossos clubes nas diversas cidades onde o Lions existe, porque até então os clubes estavam 
desconhecidos, a governadoria, não sabe onde tem um distintivo de Lions na nossa cidade, então 
companheiros eu gostaria de reiterar mais uma vez este pedido, deixa para que anotem o meu e-mail se 
quiserem passar por e-mail, já está na nominata mas se quiserem anotar eu preciso disso para mim passar 
para o CL Daniel, lá para a governadoria, porque nós já estamos no segundo semestre do ano leonistico, e até 
então eu recebi de muitos pouco clubes, devido a minha Assessoria está com poucos pontos porque os clubes 
não mandam as fotos, não mandam nada pra gente, e por mais que agente peça, eu fiz e-mail pra todo 
mundo pedi, liguei para alguns clubes, e a minha assessoria está com ponto baixo, porque eu não consigo 
atender a expectativa até própria minha, porque o CL Daniel me honrou com este cargo, só que eu gostaria 
que isso fosse reconhecido por todos os clubes.Então se alguém quiser anotar o meu e-mail é 
maca.lala@bol.com.br, se alguém ainda não mandou por favor mandar, eu recebi alguns, como Niterói e 
outros.E gostaria aqui de cumprimentar os clubes de Niterói por esse belíssimo Conselho Distrital, a instalação 
da Universidade.Então companheiros é isso, devolvo a palavra ao CL Jóias.Palavra do CL Josias Continua a 
palavra aos Assessores .Franqueio a palavra aos presidentes presentes que queiram fazer o uso da 
mesma.Tem algum presidente presente que queira fazer o uso?Palavra do CL Josias.CL Governador assim, 
está encerrada minha missão como mestre de cerimônia agradeço mais uma vez a indicação do meu nome, 
pois existem tantos outros companheiros, com capacidade e gabarito até mais do que a minha, mas muito 
obrigada por essa distinção e lhe devolvo a palavra e a direção dos trabalhos, muito obrigado.Palavra do 
Governador. Quero agradecer, ao CL Josias, pelo belíssimo trabalho que tem realizado e espero contar nas 
outras reuniões.Agora eu passo a palavra ao vice-governador, para fazer as suas considerações.Palavra do 
Vice-governador. CL Governador, companheiros ex-governadores, CL secretário, CL tesoureiro do distrito, 
estimadíssimo palestrante, presidente do conselho de governadores do Distrito Múltiplo, CL Tozzi, que nos 
honra com a sua presença, sua motivação e seu estilo, companheiros, companheiras e principalmente 
domadoras. Só agradecer por tantas provas de solidariedade que recebi nesse período enfastio de minha vida, 
na perda de minha mãezinha nos seus 93 anos bem vividos, dos quais os 70 anos dedicados exclusivamente a 
mim, que Deus paire na sua bondade e na sua magnificência, não a deixou sofrer e com todas as nossas 
preces, ele realmente levou-a para os seus braços e temos certeza absoluta que ela está ao lado dele, 
zelando por nós. Quero também companheiros e domadoras, agradecer especialmente ao meu clube, pela 
coragem da indicação da nossa candidatura, agradecer também a comissão que examinou toda documentação 
e solicitar aos companheiros, companheiras e domadoras, que tenham paciência nesse período do segundo 
semestre, o nosso casal governador já me deu autorização para que agente possa realmente, como o 
companheiro Tozzi disse sair do quadrado, isto é uma coisa que nestes anos que tenho vivenciados com vocês 
e tenho aprendido eu sinto que realmente não é modernizar não, nós precisamos sacudir a poeira, precisamos 
sair da inércia, precisamos mostrar realmente a nossa comunidade quem nós somos e o que fazemos, 
precisamos ousar, precisamos ter coragem para isso, que podem contar com essa disposição que nós temos, 
a de dar saúde a minha mulher e nós haveremos realmente incentivados por vocês, continuar este trabalho 
magnífico que este casal governador tem feito neste primeiro semestre.Nós fizemos um plano, CL Daniel 
lembra bem disso, para três anos e este planejamento está sendo executado e muito bem executado, já 
ultrapassamos a marca do 1.400 associados, haveremos de chegar nos três anos aos 1.700, esta é a nossa 
meta, haveremos, com a graça de Deus entregar, tenho certeza que Daniel e Iosana haverão de entregar 
mais cinqüenta novos associados até o termino da sua gestão.Temos certeza também que o número de 
companheiros Melvin Jones há de subir, há de crescer, nós precisamos fazer também com que as nossas 
domadoras façam, sejam também companheiras Melvin Jones, nada proíbe, nada disso é proibido, vamos 
fazer com que os nossos empresários sejam também companheiro Melvin Jones, não há necessidade que 
sejam Leões, companheiro Melvin Jones é todo aquele que se dispõe a servir a causa da escuridão.Então 
todos nós podemos ser companheiros Melvin Jones, apenas dispor um pouco mais do que nos sobra, o que 
falta pra tanta gente, quem diz isso é Roberto Vangril, diz assim os ceguinhos agradecem. Quero então 
agradecer a todos vocês pela paciência e pela tolerância e que não deixe que esmoreça, todos vocês são 
responsáveis por mim, porque vocês conquistaram a minha feição e a minha amizade e quando agente 
conquista alguém agente passa a ser responsável por ele.Muito Obrigado.Palavra do Governador CL Daniel, 
nesse momento eu passo a presidência para o companheiro Fortunato. Companheira, minha presidente e 
sempre será do Lions Clube Niterói São Francisco, foi criada pelo São Mateus e que me colocou no Lions e que 
é a responsável por eu estar aqui como governador .Companheiro Alexandre presidente do Lions Clube Niterói 
Fonseca, Presidente Bragança, do Lions Clube Niterói Vital Brasil, companheiros eu já manifestei ontem a 
noite de companheirismo, a minha alegria, a minha satisfação, de ter escolhido o Niterói para fazer o 3º
Conselho Distrital e expliquei porque .Porque aqui eu consegui a minha segunda casa e os meus amigos, eu 
tenho aqui a Anaciete e tenho o companheiro que é o meu conselheiro, quando preciso eu dou uma ligadinha 
pra ele e ele diz assim “Daniel, faça isso”, obrigado Lindenberg, muito obrigado. Companheiros após 
percorremos vários Quilômetros, entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, chegamos finalmente ao termino 
do primeiro semestre do AL 2007/2008, nesse período tivemos o privilegio e a felicidade de visitar todos os 
clubes do distrito, realmente foram dias e momentos inesquecíveis, que com certeza ficarão guardado em 
nossas memórias. Nessas andanças tivemos a oportunidade de levar a todos os clubes, a mensagem de nosso 
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presidente Internacional , CL Mahendra, o desafio da mudança é também transmitir nossas metas e objetivos, 
foram encontros de grande alegria e aprendizado, de troca de experiências e de muito companheirismo, as 
sementes lançadas foram realmente férteis, pois já estamos colhendo os frutos, colhendo os frutos do amor, 
carinho, atenção, companheirismo e mais, estamos vendo um distrito unido crescente e muito motivado.Com 
o apoio recebido dos dirigentes, membro do comitê de honra, Assessores e presidente de região, presidente 
de divisão e principalmente os presidentes de clubes, fechamos o semestre com um saldo positivo de 63 
novos associados, reabrimos clubes fechados anteriormente, e tiramos outros do Statu-quo, o trabalho 
desenvolvimento em prol da campanha Sight-First nos proporcionou a fechar com mais de 21 novos 
companheiros Melvin Jones, e pode ter certeza companheiro nós vamos avançar muito mais em todos os 
aspectos.Finalizando queremos agradecer a todos, pelo excelente trabalho desenvolvido, esperamos que 
continuemos unidos, motivados e determinados, para que o segundo semestre seja ainda melhor. Gente 
agente vai continuar trabalhando porque se não tivermos coragem de trocar o dia pela noite, não tivermos 
coragem de errar,nós não vamos acertar nunca e essa coragem e esse comprometimento, companheiro Tozzi, 
nós temos e vamos levar até o final muito. Obrigado. Companheiros, queremos agradecer as Diretorias e os 
Membros dos Clubes de Niterói, por terem sediado o 3º Conselho. Queremos agradecer a Cal Iosana pela 
Invocação a Deus; agradecer a essa belíssima palestra que o companheiro Tozzi nos trouxe neste lindo dia e 
que esse sacrifício que você fez companheiro Tozzi, não vá ser em vão, queremos pedir e agradecer ao CL 
Alexandre que leve um abraço ao deputado em nosso nome, queremos pedir também ao Alexandre que leve 
também o nosso agradecimento ao José quintão Veloso que por seu intermédio nos cedeu este maravilho 
espaço para que pudéssemos fazer este Conselho .Meus amigos, queremos agradecer ao CL Rafaré pelo 
trabalho que tem realizado e o apoio que tem nos dado, queremos agradecer o CL Pessanha, por sua 
participação sempre efetiva em todas reuniões , queremos agradecer a todos os Companheiros aqui 
presentes, os visitantes e aos clubes que nos acompanham.Quero agradecer aos companheiros que vieram do 
Espírito Santo, para nos ajudar. E vou terminar convidando o CL Bragança para fazer a oração pelo 
Brasil.Palavra do CL Bragança,Gostaria que todos os senhores repetissem a oração para o Brasil.Palavra do 
Governador, convido neste momento o CL Ivan para guarnecer o pavilhão nacional.E convidamos a todos a 
saudar o nosso pavilhão com uma salva de palmas.Muito Obrigado a todos está encerrado o nosso terceiro 
conselho distrital.E eu, PDG Darly Anacleto de Vasconcellos. Secretário do Distrito, lavrei a presente ata que 
vai por mim assinada. 

CL Daniel Azevedo Barbosa
Governador 

CL EGD Darly Anacleto Vasconcellos
Secretário 
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