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ATA DA 3ª (TERCEIRA) REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO DISTRITO LC11 AL 2016-2017.   

                                             Guarapari, ES  04 de fevereiro de 2017                      

                                       ANO DO CENTENÁRIO DE LIONS INTERNACIONAL 

                          GOVERNADOR CL DG JOSÉ RODRIGUES DO SANTOS CaL LEILIAN       

                                          UNIÃO, COMPROMETIMENTO E AÇÃO                                              

Aos 4(quatro)dias  do mês de fevereiro 2017 (dois mil e dezessete) às  13h00   (treze horas) ,no 

SESC de Guarapari, ES, tendo como Clube anfitrião o Lions Clube de Guarapari, por convocação     

prévia e, após constatado o QUÓRUN legal, em primeira e única  convocação e, em obediência 

ao Estatuto e as normas que regem o Conselho Distrital ,registrando-se as presenças de 157 

(cento e cinquenta e sete) participantes  incluído o ilustre SR Jacó representante da parceira 

SELITA , com representação de 35 Clubes do Distrito,  realizou-se  a 3ª (terceira )Reunião do 

Conselho Distrital do Distrito LC11 do AL 2016-2017.A mesa Diretora dos trabalhos formada 

pela Assessora de Protocolo PDG Zuraide de Figueiredo Guedes, considerando as presenças no 

momento da chamada, ficou assim composta: DG José Rodrigues dos Santos; PDG Luiz C. 

Pessanha da Encarnação Secretário Distrital, CL Hélcio de Oliveira Coutinho -Tesoureiro Distrital 

, PCC Darly Anacleto de Vasconcellos ,CaL Rosicler Donati cônjuge do 1º Vice-Governador do 

Distrito cuja ausência foi devidamente justificada devido a compromisso de suas funções 

leonisticas na cidade de Recife PE ;  CL Ailton Barros Presidente do Lions Clube de Guarapari  

Anfitrião da Reunião e os CCLL PDGS Lacy Filgueiras de Amorim e José Adalberto R. de Oliveira . Foram 

reservadas, na mesa diretora, as cadeiras dos Coordenadores da Região B e Divisão B2 e do CL 

IPDG Jovelino Venturim Filho e também a cadeira do 2º VDG Edson Francis da Silva Souza. A 

seguir a PDG Zuraide anunciou que as primeiras cadeiras do plenário estariam destinadas aos 

demais PDGS e Coordenadores de Regiões e Divisões membros deliberativos do Conselho 

Distrital. A seguir a PDG Zuraide fez uma deferência especial aos(as) presidentes de Clubes 

presentes, solicitando para eles(as) uma calorosa salva de palmas. Logo após, dirigindo-se ao 

DG José Rodrigues anunciou   que a mesa diretora estava composta. Na forma protocolar o CL 

DG José Rodrigues dos Santos, fez soar o sino e Invocando a Deus pela grandeza da Pátria e paz 

entre as pessoas, declarou aberta os trabalhos da  3ª Reunião do Conselho Distrital do Distrito 

LC11-AL 2016-2017 ano do Centenário de Lions Internacional, convidando a CaL Leilian para 

proferir a invocação a Deus. Logo a seguir convidou o CL Lourival Dutra Miranda presidente do 

LC de Guaçuí para ler as declarações de Visão e de Missão de Lions Internacional e o 

Compromisso Leonístico. A seguir o CL DG José Rodrigues dos Santos compôs a guarnição dos 

pavilhões como segue: Bandeira do Município de Guarapari CaL Odalva Vasconcellos-Bandeira 

do Estado do Espírito Santo CaL Rosicler Donati- Bandeira do Lions CaL Ângela Gripe - Bandeira 

do Estado do Rio de janeiro CaL Rosane P. da Encarnação e a CaL Leilian para guarnecer a 

Bandeira do Brasil e convidou os presentes para, com ele, entoarem a primeira estrofe e o 

estribilho do Hino à Bandeira Nacional Brasileira. Logo após O CL DG José Rodrigues dos Santos 

solicitou 1(um)minuto de silêncio em homenagem póstuma pelo passamento dos CCLL :PIP 

João Fernando Sobral e Daniel do LC de Guaçuí. A seguir fez agradecimentos a Deus pela sua 

saúde permitindo que ele visitasse os 49 Clubes do Distrito. Agradeceu aos clubes, pelas 

presenças, e por terem entendido sobre seu estado de saúde dando a ele e a CaL Leilian todo 

carinho e apoio. Essa demonstração de apoio, disse o DG José Rodrigues, “tem nos dado força 



2 
 

de continuar nesta caminhada em prol do crescimento do Distrito e de Lions Internacional”. 

Agradecimentos especiais fez a sua CaL Leilian, aos médicos e aos companheiros do LC de 

Itaperuna pela atenção a ele dispensada. Disse estar curado mas que é necessário, para inibir 

a volta da doença, mais aplicações de quimioterapia sendo necessário 3(três) ciclos, dos quais, 

já se submeteu aos dois primeiros. Falou sobre a necessidade de trabalharmos em prol dos 

menos favorecidos, através da força do companheirismo e invocou, sobre tudo, a ética, que 

deve reinar entre todos. Fez pedido aos clubes para prestigiarem a XVIII Convenção do Distrito 

por ser uma convenção especial, a Convenção do Centenário de Lions Internacional e, que 

gostaria de oferecer ao Orador Oficial a oportunidade de dar posse a 50 (cinquenta) novos(as) 

associados(as), em média, um (a) novo(a) associado(a) por clube, durante a convenção. Deu 

ciência que, através de resolução estava isentando das joias e das taxas distritais as novas 

associadas que tomassem posse nesta gestão, sendo atuais DDMM ou não. Ato contínuo, 

nomeou a PDG Zuraide de Figueiredo Guedes para as funções de Mestre de Cerimônias da 

Reunião. Após receber o colar, símbolo das funções, a CaL PDG Zuraide agradeceu a nomeação 

e anunciou as presenças dos demais dirigentes, membros deliberativos do Conselho Distrital, 

de acordo com as listagens de presenças, como segue: CL  2º VDG Edson Francis de Souza, CCLL 

PDGS-Gumercindo Moura, Josias Marques de Azevedo, Luiz Carlos Nunes, Francisco Roberto C. 

Moreira e Gustavo Sebastião Lessa Ráfare. Coordenadora da Região “E” CaL Vera Coe Regina; 

Coordenadores de Divisões: Divisão “A2” CL Carlos Covre; Divisão “B2” CL Luiz Kelly Martins dos 

Santos; Divisão “D2” Ewerton Dias e Divisão “E1” Aurora Pacheco. A seguir solicitou ao 

Secretário CL PDG Luiz Carlos Pessanha da Encarnação para ler as justificativas de ausências. 

Foram então lidas as justificativas dos CCLL: 1º Vice – Governador do Distrito LC11 Zoé Antônio 

Donati, do Coordenador da Região “A” CL José Carlos Tagliaferre, do PDG Danilo Edson Duarte, 

do PDG Deocleciano e da CaL Soraya. Logo após a CaL PDG Zuraide solicitou ao CL Secretário 

para ler a “ATA” da 2ª RCD. Por proposição do CL PCC Darly Anacleto de Vasconcellos, que foi 

aprovado por unanimidade, foi dispensada a leitura da ATA haja vista que seu conteúdo já ser 

do conhecimento de todos. Posta então, em discussão e votação, foi a mesma aprovada, com 

a observação do CL PDG Josias Marques de Azevedo de que a CaL Adélia pertence ao LC de 

Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira e não do LC Cachoeiro de Itapemirim Rubem Braga. A 

seguir, a PDG Zuraide, Mestre de Cerimônias, solicitou ao secretário para ler as moções 

encaminhadas à 3ª RCD. Foi lido e encaminhada a Comissão de Moções, sob a presidência do 

CL David Alberto Lóss, a moção oriunda do LC de Aracruz indicando o CL Zoé Antônio Donati, 

atual 1º VDG para concorrer ao Cargo de Governador do Distrito LC11 AL 2017-2018. 

Prosseguindo, a PDG Zuraide convidou o CL PDG José Adalberto R. de Oliveira, Coordenador de 

GLT do Distrito LC11   para a sua “PALESTRA   SOBRE LIDERANÇA”. Após a brilhante palestra do 

CL PDG José Adalberto, que agradou a todos, haja vista os aplausos recebidos e dando 

continuidade a Reunião, a PDG Zuraide convidou o CL PCC Darly para falar sobre a noite 

companheirismo. Logo após, foi convidado o CL PDG Pessanha, para apresentar o relatório da 

Secretaria que, como resultado, conforme planilha distribuída a todos os presentes, tomou-se 

conhecimento de que o Distrito, ainda, “amarga”, no presente mandato, a perda de 64 

associados, mas que, com a fundação do Lions Clube de Itaperuna Centenário com 30 novos 

associados, essa perda, ainda expressiva, tem projeção de (-)34 associados. O CL Pessanha 

enfatizou a necessidade de revertermos a situação e ratificando as palavras do DG José 

Rodrigues, solicitou evitarmos a perda de novos associados e, na possibilidade de cada clube, 
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juntos, durante a XVIII Convenção, darmos posses a novos(as)associados(as). Logo após o DG 

José Rodrigues que, na oportunidade, fez entrega de reconhecimentos de Lions Internacional 

devido as funções exercidas no Distrito LC11  no AL 2015-2016 aos(as)seguintes 

companheiros(as): CaL Soraya Brunhara C. de Andrade (ausente à reunião) e Adélia de Souza 

Fernandes, ambas, do Lions Clube de Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira ; CaL Eliane Prates 

do Lions Clube de Niterói São Francisco ;  CaL Vera Regina Coe Pisco do Lions Clube Rio das 

Ostras Costa Azul ; CL Teócrito Valle S. Santiago do LC de Guarapari ; CL Admilson Moreira 

Oliveira do LC de Guaçuí ; CL Valdir Alves Fernandes do LC de Pinheiros ; CL Riandro Petrucci 

Pireda do LC de Porciúncula ; CL Mario Jairo do LC de Stº Antônio de Pádua ;  CL Alécio Guzzo 

Cordeiro e o  CL 1º VDG Zoé Antônio Donati do LC de Aracruz , CL IPDG Jovelino Venturim do 

LC de Nova Venécia  e o próprio Governador que é associado do LC de São Pedro da Aldeia ,na 

época, nas funções de 1º VDG. A seguir o DG José Rodrigues, de forma clamorosa, entregou 

cópia da Carta Constitutiva do recém fundado LC Itaperuna Centenário. Após receber a Carta 

Constitutiva a Presidente do LC Itaperuna Centenário, CaL Vanessa de Almeida Xavier, usou a 

tribuna para agradecer o empenho de todos na fundação do novo clube quando fez um breve 

histórico sobre o mesmo, com foco na vontade de servir com paz e harmonia, sendo 

efusivamente aplaudida pelo plenário. A CL Zuraide Mestre de Cerimônias convidou o CL PDG 

Pessanha para falar, na condição de Assessor Distrital do Centenário de Lions Internacional. O 

CL PDG Pessanha falando sobre o foco das atividades no Ano do Centenário, quais sejam, 

Engajando Jovens, Protegendo o Meio Ambiente – Compartilhando a Dádiva da Visão e 

Aliviando a Fome e, ainda, o patrocínio de Bancos em Praças Públicas e Moções oriundas das 

Câmaras Municipais. Solicitou aos(as) presidentes de clubes e secretários(as) que não deixem 

de enviar comprovantes, sejam fotos, filmes e outros, para que possamos juntar estas 

realizações num bloco para a apresentação nas reuniões do Múltiplo LC e enviar o material a 

Lions Internacional, dando conta de nossas atividades em comemoração ao Centenário da 

Associação. A CaL PDG Zuraide convidou a CaL Rosicler, na ausência do CL 1º VDG Zoé Antônio 

Donati, para falar sobre as camisas da delegação brasileira à Convenção Internacional a ser 

realizada na cidade de Chicago USA. A seguir foi dado a palavra a CaL Odalva Vasconcellos que 

agradeceu a todos (as) pelas orações e o carinho recebido em prol de sua recuperação devido 

ao acidente sofrido em sua residência. Na oportunidade, a CaL Odalva, juntamente com o IPDG 

Jovelino Venturim Filho fez entrega ao CL PDG Gustavo Sebastião Lessa Ráfare de uma 

lembrança em reconhecimento a prestimosa ajuda que o homenageado vem dando às nossas 

convenções. Logo a seguir a PDG Zuraide, Mestre de Cerimônias, convidou, o CL Hélcio de 

Oliveira Coutinho, Tesoureiro do Distrito, para apresentar o relatório financeiro do Distrito. 

Apresentado o relatório constatou-se o seguinte: 1) saldo recebido do AL anterior R$ 64.117,10: 

2) saldo recebido no 1º semestre do AL 2016/2017 R$ 89.783,98 resultando um total de receitas 

de R$ 153.901,08: 3) Despesas gerais de R$ 83.993,67: 4) Resultado R$ 69.907,41 e 5) valores 

a transferir R$ 13.272,02. O Governador Colocou em discussão as contas do Distrito do primeiro 

semestre do AL 2016-2017 e não havendo quem o discutisse, colocou o balancete em votação 

sendo o mesmo aprovado por unanimidade sob calorosa salva de palmas. A seguir, a Mestre 

de Cerimônias, CaL PDG Zuraide convidou o CL Jorge de Jesus Bandeira Calixto, do LC de 

Araruama, Assessor de Concursos do Distrito para apresentar o resultado referentes a 

eficiência e atividades de acordo com os informes recebidos pelos clubes, que, por ser o 

resultado, ainda, parcial, não está sendo divulgado na presente “ATA”.  Terminada a 
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apresentação, o CL Jorge Calixto foi aplaudido com calorosa salva de palmas. A seguir a CaL 

PDG Zuraide, ora, na condição de Assessora Distrital de Lions Quest apresentou   relatório da 

sua Assessoria. Comentou que as cidades de Cachoeiro de Itapemirim e de Porciúncula, 

devidamente assessoradas pelos Lions Clubes locais, já participam desse importante programa 

de Lions Internacional. Comentou que os trabalhos para a implantação dos programas não 

foram “a mil maravilhas” tendo dificuldades que foram, passo a passo, sendo vencidas. Falou, 

ainda, do interesse das cidades de São Francisco do Itabapoana, RJ e de Linhares, ES, que já 

possuem professores capacitados, na implantação do programa Lions Quest, que tem por 

finalidade promover a habilidade para a vida saudável para os jovens, livrando-os das drogas e 

do alcoolismo e, terminando sua fala, a PDG Zuraide disse que, “quanto mais temos contatos 

com jovens, mais nos encantamos com eles e nos damos conta da importância do Programa 

Lions Quest.” A seguir, a PDG Zuraide convidou os Coordenadores de Regiões e de Divisões para 

falarem das atividades inerentes aos seus cargos. Das Regiões “D” e “E” usaram da palavra 

dando conta de seus mandatos os Coordenadores: CL Jadir Silva do LC de Itaperuna e a CaL 

Vera Regina Coe Pisco do LC de Rio das Ostras Costa Azul, respectivamente. Da Divisão : “A2” 

falou o Coordenador CL Carlos Covre do LC de Pinheiros  ; da Divisão “B2” falou o Coordenador 

CL Luiz Kelly Martins dos Santos do LC de Vila Velha ; da Divisão “C1” falou a Coordenadora  CaL 

Marlene Souza Cesar do LC Cachoeiro de Itapemirim Rubem Braga ; da Divisão “E1” falou a 

coordenadora CaL Aurora Pacheco do LC de Macaé  e, da Divisão “E2” falou o CL Edson de Souza 

Lemos do Lions Clube de Cabo Frio ,que, na condição  de, também , Diretor Geral da XVIII 

Convenção do Distrito, falou da importância e da necessidade de todos os clubes do Distrito 

prestigiarem  esse importante evento no qual promete ser uma festa de puro companheirismo 

e de confraternização plena. A seguir a PDG Zuraide convidou os Membros da Comissão de 

Moções que, sob a presidência do CL David Alberto Lóss, ficou assim formada: CL Alcides 

Zerbone do LC de Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira, CaL Odalva do LC de Guarapari e a 

CaL Aparecida Gaspar do LC de Porciúncula. A comissão, recebeu para apreciação a Moção 

oriunda do Lions Clube de Aracruz indicando o CL 1º VDG Zoé Antônio Donati para concorrer 

ao cargo de Governador do Distrito para o AL 2017-2018.A comissão, favorável a indicação do 

CL 1º VDG Zoé Antônio Donati para concorrer ao cargo de Governador do Distrito LC11 para o 

AL 2017-2018 lavrou e recomendou o encaminhamento da “ATA” ao Plenário da 4ªRCD e em 

seguida à XVIII Convenção Distrital. Posta em discussão e não havendo quem quisesse discutir 

foi o parecer da comissão posta em votação sendo o mesmo aprovado por unanimidade. A 

seguir a CaL PDG Zuraide fraqueou a palavra aos (as) presidentes de Clubes presentes. Usaram 

a tribuna  os(as) presidente conforme segue: LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freire CL 

Alcides Zerbone ; CaL  Tânia Maria Neves do LC São Mateus Vale do Cricaré ; CL André Luiz 

Perissê da Silva do LC Itaperuna ; CL Sylvio Luiz Pacheco  do LC de Macaé Imbetiba ; CaL Vanessa  

de Almeida Xavier  do LC Itaperuna Centenário ; CL Lourival Dutra Miranda  do LC de Guaçuí ; 

CL Jorge Calixto do LC de Araruama; CL Delvid Alexandre do LC de Aracruz , CL Fabrício Lírio 

Rodrigues , representando a Presidente do LC de Campos, CaL Maria Aparecida da Silva ,  

ausente à Reunião e, finalmente, usou a palavra  o CL Ailton A. Barros do LC de Guarapari 

,anfitrião da Reunião, que, se sentindo honrado pela indicação da cidade para o encontro, 

colocou-se à disposição para sediar outros eventos do Distrito LC11.Logo a seguir , a CaL PDG 

Zuraide convidou o CL 2º VDG Edson Francis de Souza para seu pronunciamento. O CL Edson 2º 

VDG falou da sua alegria e da felicidade pela fundação do LC de Itaperuna Centenário, 
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enfatizando ser, a fundação do novo clube, um sonho que se realizou. Comunicou que 

representou a Governadoria na solenidade realizada pela Câmara de Vereadores de Guaçuí, ES, 

quando Lions Internacional foi homenageado com Moção de Aplausos pelo seu Centenário de 

Fundação, cujo documento histórico solicitou ao presidente do LC de Guaçuí, CL Lourival, que 

fizesse a entrega ao DG José Rodrigues ,sendo o “ATO” de Entrega   efusivamente aplaudido 

pelo plenário. Comentou sobre um programa desenvolvido em prol da recuperação de pessoas 

viciadas em drogas pelo LC de Guaçuí que tem à frente o CL Lourival. Finalmente, falou da sua 

presença na Reunião do CG em Caxambu e solicitou o apoio para sua candidatura ao cargo de 

1º VDG do Distrito LC11 na XVIII Convenção a ser realizada nos dias 7/9 de abril, do corrente, 

na cidade de Cabo Frio, e convidou a todos para prestigiarem esse importante evento do 

Distrito LC11. A Cal PDG Zuraide agradecendo a sua nomeação para as funções de Mestre de 

Cerimônias da reunião, dando por encerrada seu trabalho devolveu, ao DG José Rodrigues, o 

colar símbolo da honraria do cargo, momento em que foi calorosamente aplaudida pela 

plenária. O CL DG José Rodrigues agradecendo a todos, falou que preza muito o 

companheirismo, dizendo ter sido abençoado por Deus, quando iluminou as mãos dos médicos 

que o curaram, e, naquele momento, pelas presenças de 157(cento e cinquenta e sete) 

participantes na reunião. Solicitou que todos usassem o logotipo do centenário de Lions 

Internacional nos carros. Falou das 15 moções das Câmaras de Vereadores já recebidas em prol 

do   Centenário da Associação e solicitou o empenho dos presidentes de clubes para que todas 

as cidades, onde temos Clubes de Lions, também, fizessem a homenagem a Lions Internacional. 

Falou sobre a XVIII Convenção   em Cabo Frio onde espera preencher, no mínimo, os 70 

apartamentos exigidos pelo hotel, para que o Distrito não seja penalizado no pagamento da 

multa, cujo valor, pretende reverter em conforto para os convencionais. Solicitou apoio dos 

clubes do Distrito LC11 ao Múltiplo LC prestigiando-o participando da sua Convenção em Aguas 

de Lindóia em 25/28 de maio do corrente ano. Agradeceu a CaL Leilian pela Invocação a Deus 

e ao CL Lourival pela leitura das Declarações de Missão e de Visão de Lions Internacional e do 

Compromisso Leonístico. Convidou a CaL Rosicler para fazer a oração pelo Brasil e a CaL Ângela 

Gripe para a Oração Final. Convidou o CL PDG Gustavo Sebastião Lessa Ráfare para guarnecer 

Pavilhão Nacional. Solicitou a todos para cantarem o Hino Ser Leão e, sob calorosa salva de 

palmas e ao som da música de “Gonzaguinha”” VIVER E NÃO TER A VERGONHA DE SER FELIZ” 

fez soar o sino, dando por encerrada a 3ª RCD do Distrito LC11 do AL 2016-2017   e, eu, CL PDG 

Luiz Carlos Pessanha da Encarnação, Secretário, lavrei a presente “ATA” que vai por mim e pelo 

Governador do Distrito DG José Rodrigues dos Santos assinada. Cidade de Guarapari, ES, aos 

04(quatro) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (2017).                                      
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