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Ata da 4ª Reunião do Conselho Distrital 

Aos trinta dias do mês de Abril de dois mil e oito, no Auditório da Universidade Vale do Cricaré, na cidade de 
São Mateus, Estado do Espírito Santo, tendo como anfitrião o LC São Mateus Cricaré, reuniram-se os 
conselheiros do Distrito LC 11, além de outros companheiros, companheiras, domadoras, leos, castores, 
filhotes e convidados, num total de vinte e seis clubes e 184 participantes. Clubes presentes: LC Araruama, 02 
participantes; LC Aracruz- 10-LC Cachoeiro do Itapemirim 08 participantes- LC Cachoeiro do Itapemirim 
Rubem Braga, 09 participantes-LC Casimiro de Abreu, 33 participantes; LC Campos-12 participantes;LC 
Campos Tamandaré-03 participante; LC Campos São Tomé- 01 participante- LC Guarapari-09 participantes; 
LC Guaçui- 01 participante-LC Italva -01 participante- LC Itaperuna 03 participantes-LC Linhares 01 
participante- LC Macaé-04 participantes; LC Miracema, 01 participante- LC Niterói Fonseca- 02 participantes; 
LC Niterói São Francisco-OS participantes; LC Nova Venécia, os participantes; LC Pinheiros, 02 participantes-
LC Porciúncula-10 participante; LC Rio das Ostras Costa Azul-05 participantes; LC São Mateus,26 
participantes; LC Santa Tereza Colibri, 01 participante-LC Santo Antônio de Pádua-03 participantes; LC Serra-
06 participantes; LC Vitória Mater-04 participantes;LC Vitória Oito de Setembro 03 participantes; LC Vila Velha 
02 participantes- LC Vila Velha Gloria, 11 participantes..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;-EPCG CL Ivan Lindemberg; PDG Gumercindo Moura, Presidente 
do Comitê de Honra; PDG Darly Anacleto de Vasconcellos, Secretário do Distrito; PDG Wilson Paes; PDG 
Wilson Tótola PDG CL Luiz Carlos Nunes;;PDG Valentin Alvarez Melon; PDG Danilo Edson Duarte; PDG CL José 
Brasileiro Dourado;PDG CL Jair Pinheiro Torres;PDG Vanderlan Peçanha; PDG Josias Marques de Azevedo; CL 
Rômulo Teixeira Leite, Tesoureiro do Distrito: CL Joaquim Henrique Rodi Viana, que na qualidade de 
presidente do clube anfitrião, representou todos os Presidentes de clubes presentes; 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; CaL Eliane fretes de Figueiredo-Região F; CL André Luiz Perissé da Silva 
- Região D Presidentes de Divisão, Nely Ambrósio dos Prazeres-Divisão C-2; Cal Maria da Conceição Souza-
Divisão D-l; CL Emerson Jorge Rosa-Divisão E-I; Cal Tânia Regina Alves Intra- Divisão B2. 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 quarta Reunião do Conselho Distrital. Prosseguindo, 
convidou a DM Ângela do LC São Mateus Cricaré, para proferir a Invocação a Deus. A seguir o CL Daniel 
convidou o CL Jorge Fortunato para guarnecer o pavilhão Nacional; o PDG CL Wilson Paes para guarnecer o 
pavilhão de Lions Internacional; CaL Zuraide para guarnecer o pavilhão do Rio de Janeiro; o CL Márcio para 
guarnecer o pavilhão do Espírito Santo, a Cal Maria Motta para guarnecer o Pavilhão de São Mateus, e 
solicitou a todos, que entoassem a primeira estrofe e estribilho do Hino a Bandeira Continuando, convidou o 
PDG CL Josias Marques de Azevedo para funcionar como Mestre de Cerimônia, que aceitou e agradeceu pela 
honraria da indicação prometendo fazer o máximo para corresponder a confiança nele depositada. Dando 
prosseguimento aos trabalhos, o Assessor de protocolo PDG Josias, convidou o PDG Darly Vasconcellos 
secretário do Distrito para proceder a leitura da ata do terceiro Conselho Distrital, realizado em Niteroi. O PDG 
CL Wilson Paes, pediu a palavra e solicitou a dispensa da leitura, alegando que todos os membros do conselho 
deliberativos haviam recebido a mesma com certa antecedência e estão cientes de seu conteúdo. O 
Governador CL Daniel, colocou em discussão a proposta do CL Wilson, e não havendo 1 quem quisesse 
discutir colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir o CL Daniel colocou a ata em 
discussão e não havendo quem quisesse discutir, colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade. 
Dando prosseguimento o PDG CL Josias convidou o PDG CL Darly para proceder a leitura do relatório do 
terceiro Conselho Distrital. PDG Darly, CL Governador, demais dirigentes que compõem a mesa principal, 
Companheiros, Companheiras, é um prazer muito grande estar com vocês nesta tarde tão maravilhosa, 
principalmente pela forma acolhedora como tem sido feito pelos companheiros do Lions Clube São Mateus. 
Antes de darmos início a leitura do relatório, gostariamos de ler uma correspondência que veio de Lions 
Internacional, LCIF, a respeito do processo 4382 e que foi palco de várias discussões em todos os conselhos 
distritais, AL 2006/2007 e 2007/2008. PDG Darly Anacleto de Vasconcellos, administrador subsídio padrão GA 
4382 do LC 11,Lions Clube Internacional. Prezado PDG Vasconcellos,agradeço o relatório final enviado 
recentemente referente ao subsídio padrão GA 4382 do LC 11, outorgado ao Distrito para a carpintaria para 
Jovens, foi um prazer conhecer os excelentes resultados obtidos com o projeto e agradecemos a todas as 
regiões que participaram deste imprescindível relatório, o arquivo deste subsídio, foi completado e foi fechado 
em nosso sistema, LCFI manterá os materiais do relatório Final para uso em apresentações futuras, de artigos 
e revistas, em nome do conselho do diretor LCIF, envio os nossos melhores desejos na continuação dos 
programas de serviço, Atenciosamente Jimmy Ross presidente do Conselho LCIF .Companheiros, então está 
sanado de uma vez por todas aquela pendência que existia junta a LCIF, gostaríamos neste momento, 
justificar a ausência do CL Henrique C Miguel,que nos fez uma correspondência comunicando que está 
acamado e não foi possível deslocar até São Mateus, da mesma forma nos recebemos do PI CL Augustin 
Soliva, que sofreu uma cirurgia e não vai poder estar presente. Então vamos dar continuidade a leitura do 
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relatório. Acho que todos os presidentes de clubes e presidentes de região e divisão, tem o relatório em mãos, 
nós temos aí a mensagem do Casal Governador, a seguir nos observamos o relatório de correspondências 
recebidas e correspondências expedidas,na folha seguinte nós temos o relatório de remessa de informes 
mensais,tem o demonstrativo dos documentos dos clubes,na próxima folha nós temos a movimentação de 
associados,demonstrativo de baixa e admissões, agora vem aí o polêmico concurso, este concurso que já 
disse na reunião anterior que precisa ser revisto, e o CL Fortunato já está olhando isso,fez algumas reuniões 
com possíveis CLs que irão apoiar a dirigir os destinos do Distrito no próximo ano, porque nem todos os clubes 
mandam os informes como deveriam fazer, então fica uma coisa sem nexo, uns com tantos e outros com 
nada, e agente tem certeza que tem clubes por aí que fazem muita coisa,mas infelizmente os secretários não 
informam, nós temos aqui no Concurso de Eficiência Administrativa o 1° Ficou com Lions Clube de Cachoeiro 
do Itapemirim, 2° Ficou com Lions Clube de Cachoeiro do Itapemirim Rubem Braga e 3° Lugar com o LC 
Porciúncula.O Concurso de Companheirismo nós temos aqui o 3° Lugar com o LC Campos,2° Lugar Cachoeiro 
Itapemirim Rubem Braga, 1° o Lugar LC Porciúncula.Concurso de Atividades em 3° Lugar o LC São Mateus, 
em 2° Lugar nós temos o LC Aracruz, e em 1° Lugar nós temos o LC Pinheiros.Concurso de Expansão nós 
temos em 3° Lugar o LC Porciúncula, 2° Lugar LC Guaçuí,e em 1° Lugar LC São Mateus Cricaré.Concurso de 
Boletins, em 3° Lugar o LC Pinheiros, 2° Lugar Cachoeiro do Itapemirim, e 1° Lugar o LC Cachoeiro de 
Itapemirim Rubem Braga.Relatório Pabrás, o CL João Carlos não está presente, não sei nem se virá porque a 
Cal Mary sofreu um acidente, mas nós temos aqui 50 clubes apenas 34 mandaram alguma coisa, mas não 
informam os valores devidos. Concurso para presidente de Região em 3° Lugar o nosso CL Hélcio Coutinho da 
região E, em 2° Lugar o CL André Perissé da região D e em 1° Lugar a Cal Eliane da região F.Presidente de 
Divisão 3° Lugar José Francisco Gomes Rezende divisão FI, 2° Lugar Danilo Fidelis Coutinho E2, e 1° Lugar 
Arlindo Canal, DivisãoCl; Concurso de Assessores, nós temos hoje 50 assessores, mas apenas 16 enviaram os 
informes, então o CL Fortunato vai ficar com apenas 23 assessores que .são exigidos pelo o Lions 
Internacional, mas em 3° Lugar nós temos o CL Luiz Fernando Ramos (Assessor de Extensão), em 2° Lugar 
nós temos a Cal Odalva, e em 1° Lugar nós temos a Cal Zuraide de Porciúncula. Gostaríamos de registrar, que 
no concurso dos Assessores o CL Jorge Fortunado foi o primeiro colocado, mas ele pediu para não ser 
pontuado em face de ser o Vice Governador, atitude louvável, por isso é que nós o admiramos. Gostaria neste 
momento de pedir aos clubes que irão participar dos concursos de flâmulas e boletins, que procurem o CL 
Laudir para entregarem o material, que posteriormente ele entregará aos membros das Comissões. CL Josias 
e CL Governador vamos passar a palavra ao nosso tesoureiro CL Rômulo para que faça a leitura de suas 
atividades. CL Rômulo, Continuando a Leitura do Relatório, vamos a parte financeira, inicialmente temos aqui 
o parecer da comissão de finanças, a seguir nós temos o balancete do trimestre, receitas e cotas do distrito 
dezessete mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e um centavos, Cota do Distrito Múltiplo LC Seis 
mil setecentos e seis reais, cota da convenção distrital nove mil quinhentos e dezesseis reais, cota de Léos e 
Castores Hum mil duzentos e quarenta e sete reais, jóia distrital cento e quarenta reais, aplicações financeira 
setenta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos, Reembolso Lions Internacional quatrocentos e vinte e 
quatros e trinta centavos, soma Trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis 
centavos, somado ao saldo do trimestre anterior oito mil, novecentos e vinte quatro e cinqüenta e dois 
centavos em um total de quarenta e quatro mil duzentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos.As 
despesas aluguel Hum mil e duzentos reais, assistência técnica quatrocentos e cinqüenta e um reais, Boletim 
do distrito Hum mil e cem reais, Brindes e troféus cinqüenta reais, Convenção Distrital Vinte mil reais, 
Conselho Distrital seiscentos reais, Distrito Múltiplo LC Cinco Mil Reais, Encargos sociais oitocentos e oitenta e 
quatro reais e cinqüenta e três centavos, Energia elétrica duzentos e quinze reais e oitenta centavos, material 
de expediente seiscentos e quarenta reais e cinco centavos, representação do gabinete Dois mil seiscentos e 
quarenta reais e dezenove centavos, salários Hum mil setecentos e setenta e três reais e vinte centavos, 
Tarifas Postais Hum mil trezentos e vinte e oito reais e vinte centavos, telefone Hum mil duzentos e quarenta 
e nove reais e quarenta e seis centavos, xerox novecentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos, 
quinhentos e dois reais e quatorze centavos, tarifas bancárias cento e oitenta reais e cinqüenta centavos,em 
um total de Trinta e oito mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos,passando um saldo para 
o próximo trimestre de Cinco mil quinhentos e trinta reais e sessenta e sete centavos.A seguir nós temos a 
planilha da Cota Distrital, temos aqui a situação de alguns clubes, alguns clubes aqui merecem uma atenção 
especial pelo o nosso Governador, no caso o Bom Jesus de Itabapoana, está em débito,alguns semestres,está 
devendo hoje dois mil duzentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos, e Italva é outro que 
preocupa Dois mil trezentos e cinqüenta e quatro reais e quarenta e um centavos.Os demais são débito dentro 
do esperado.O saldo devedor do último trimestre de oito mil duzentos e vinte e três reais e e estamos agora 
com o saldo de doze mil reais para receber,porque dos clubes que constam como devedor São Gabriel da 
Palha já liquidou,o Vila Velha já pagou também e o Lions Clube Vitória Independência. E isto CL o relatório da 
parte financeira. Palavra do CL Darly, CL Josias, CL Governador, gostaria de fazer um alerta também aos 
clubes, nós temos clubes aí devendo a Lions Internacional por mais de 90 dias, o ano passado foi feito uma 
resolução de Lions Internacional, dizendo que todo clube devendo há mais de 90 dias entraria em Satus quo e 
posteriormente teria a sua carta constitutiva cancelada, o Governador Gumercindo fez essa lembrança em 
2006 e infelizmente tem alguns clubes, e clubes grandes que estão em débito com Lions Internacional, 
podemos até citar , alguns para servir de exemplo: nós temos aí o Mantenópolis, que é um clube com 
cinqüenta associados está em status quo, e daqui uns dias vai aparecer uma carta fechando o clube. Então é 
preciso que os presidentes de região de divisão, os governadores daquela região, procurem estes clubes e 
orientem para que eles possam regularizar essa situação, porque é realmente constrangedora. Palavra do CL 
Rômulo A respeito do Lions Internacional, eu gostaria de informar o seguinte, se entrar no site do Lions 
Internacional vocês irão ver que existe muito pagamento que não está sendo identificado, porque se o 
pagamento não for feito no boleto específico do Lions Internacional, Lions Internacional não creditam como 
pagamento feito O CL David que é o companheiro redator chefe do nosso boletim publicou no último boletim 
do último conselho distrital, uma recomendação de como se dirigir a Lions Internacional e eu solicitei que ele 
repetisse no Boletim informativo da Convenção, ali tem todos os dados de como se contactar com o Lions 
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Internacional. Então por acaso o clube que tenha pago e continua como devedor de acordo com os dados 
obtidos ali, ele consegue conversar com alguém do Lions Internacional para tentar resolver a situação e 
passar se for o caso a situação de pagamento para tentar resolver, existe muito dinheiro depositado como 
pagamento não identificado no Lions Internacional. Palavra do CL Darly Eu vou citar alguns clubes que devem 
ao Lions Internacional, ou talvez até pagaram esta semana eu recebi de um clube a notícia que ele já havia 
pago.Com mais de 90 dias nós temos: LC Araruama,LC Barra de São João,LC Bom Jardim ,LC Itaboraí, LC 
Mantenópolis, LC Miracema,LC Nova Friburgo C Paulino,LC Pinheiros, LC Santa Tereza Colibri,LC Santo Antônio 
de Pádua,LC São Gabriel da Palha,LC São Gonçalo,LC São Pedro da Aldeia, Vitória 8 de Setembro. É preciso 
colocar o depósito identificado como o CL Rômulo falou, senão fica o pagamento em aberto. Vocês vão 
observar no final do relatório a CaL Odalva colocou o desenho do uniforme do distrito que agente usa na 
Convenção do Múltiplo, está na última folha, gostaria também de ressaltar e de mostrar para os 
Companheiros a importância da informatização do distrito o CL Paulo têm sido incansável nos pedidos, agora o 
CL Emerson esta levando com muita eficiência a qualidade do serviço de informática, para vocês observarem 
os gastos desnecessários, Tarifas Postais Hum mil trezentos e vinte e oito reais e vinte centavos, Xerox 
novecentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos, telefone Rum mil duzentos e quarenta e nove 
reais e quarenta e seis centavos, sabe porque a Cal fica preocupada com os clubes que ela sabe que tem 
produtividade e atividades não informa e não manda os informes e ela fica ligando então ta aí a informática é 
para isso é custo zero, nós teríamos aqui uma redução aproximadamente de R$ 3.000,00 reais,só nesses três 
itens se você levar em conta que ainda temos as copias do papel A4 que custa caríssimo. CL Governador o 
nosso relatório administrativo e financeiro está concluído. Palavra do CL Governador, coloco em discussão o 
relatório no seu todo. Palavra do CL EGD Gumercindo Moura CL EGD Gumercindo Moura,CL Governador, 
demais companheiros aqui da mesa, primeiramente companheiro Governador eu realmente na sua mensagem 
de Governador eu fiquei um tanto constrangido, uma vez que o CL foi o nosso vice- governador, acompanhou 
toda a nossa atividade tivemos aqui nessa bela casa chamada São Mateus de Cricaré,quando demos posse a 
doze ou dezesseis companheiros novos, fizemos um trabalho de comum acordo junto lá na 
governadoria,tivemos um contato direto não deixando transparecer qualquer dúvida sobre a nossa 
governadoria e eu vejo agora em terceiro e quarto parágrafo, eu não sei se foi o CL Governador que fez, ou 
terceira mão que fez porque diz aqui: "Encontramos um distrito totalmente desagregado" Lamentável 
companheiro olha que eu lutei a Nilma lutou, nós fizemos de coração aquilo que nós podíamos fazer, nós não 
escondemos que gostamos das pessoas, nós fizemos e faremos sempre o Leonismo de forma transparente, de 
forma objetiva, eu não fui governador, por querer ser governador para ostentar o EGD, fui governador pelo 
desafio que me consentiu a época, eu sou um desafiante desde uma época, que o Lemos e eu alguns anos 
atrás nós questionamos um EGD com relação ao um fato que estava errado e nós brigamos até o final.Então o 
Leonismo é dessa parte não é desagregação, é realmente a vontade de querer acertar, leonismo é coisa séria, 
leonismo não é picuinha, leonismo não pode ser feito com a situação de horror e de mágoa, nós temos que ter 
o coração livre de amor livre, nós não estamos aqui viajando 10 horas 11 horas para chegar e ouvir bobagens, 
porque se nós temos alguma coisa contra o CL , vamos a ele e dizemos; alguma coisa está acontecendo 
quando o CL secretário falou com relação ao projeto que foi agora realmente aprovado em nenhum momento 
na nossa governadoria, nós falamos que aquela governadoria deixou de apresentar algo que não fosse 
compatível com o Lions Internacional, o que nós recebemos de Lions Internacional porque quando o São 
Mateus Cricaré sofreu a enchente o nosso governador pediu um subsídio de 10 mil dólares, nós enviamos para 
Lions o projeto e o projeto voltou porque havia dois projetos que o dinheiro foi mandado Lions Internacional, o 
CL Lemos Brigou por isso,e aqui está. Assim como também fez o CL Pedro Aurélio,na época presidente do 
Conselho, o primeiro projeto pendente no distrito LC -11 GA tal, aprovado em 2002, não foi polêmica, foi 
apenas o que o Lions quer a transparência dos fatos.Em nenhum momento eu coloquei a desagregação em 
qualquer companheiros,o dia que eu tiver que desagregar algum companheiro,o primeiro eu sairei, não 
deixarei que algo aconteça porque eu amo Lions,eu faço Lions de uma maneira simples e irredutível, de ser 
companheiro e companheira. Companheiro Governador realmente este termo totalmente desagregado, não 
acredito que vivendo como você viveu tenha colocado este termo.Palavra do Governador, CL Gumercindo,as 
vezes agente comete erros, na hora que agente estar fazendo alguma coisa, então realmente eu lhe peço 
desculpas por isso.Continua em discussão o relatório. CaL Alípia do LC Araruama, seretária, gostaria que , 
fosse retirada da ata esta palavra desagregar. CL Governador, a CaL será atendida. Não havendo mais quem 
queira discutir o relatório coloco em votação do jeito que está, os que concordam permaneçam como estão. 
Aprovado o relatório.Palavra do CL Josias dando continuidade aos trabalhos solicito ao CL Secretário do 
distrito que faça a leitura das moções e proceda as distribuições. Palavra do CL Darly, CL Josias, CL 
Governador, a única moção existente hoje é do Lions Clube Aracruz, indicando o CL José Adalberto Rebello de 
Oliveira, como candidato a Vice-Governador do distrito AL 08/09, nós passamos a moção as mãos da 
comissão para que seja feita a análise e parecer, e devolvendo-a, para a aprovação em Plenária. Nós 
convidamos o CL Josias, membro da comissão de moções, o CL José Carlos Lemos e CL Antônio Moreira não 
se encontra presente e o CL Governador irá indicar outro nome. Palavra do CL Josias, CL Darly, na 
oportunidade aproveito para apresentar a platéia o nosso CL José Adalberto Rebello de Oliveira, candidato a 
vice-governador AL 08/09 que você acabou de ler a moção. Esta figura simples e humilde e com o coração de 
leão maior do que todo este corpinho que ele tem.CL Adalberto fique à vontade. Palavra do Governador, 
convido o CL PDG Danilo para substituir o CL Antônio Moreira que se encontra hospitalizado. Palavra do CL 
Josias CL Governador, como estou ocupando dois espaços ao mesmo tempo e a moção tem que ser votada 
ainda nessa plenária. peço para me retirar da função de assessor de protocolo e me reunir com os demais 
membros, CL José Carlos Lemos e CL Danilo, para relatar a Comissão. E gostaria que o CL secretário desse 
continuidade na missão de assessor de protocolo e a palavra agora será solicitar a palavra dos presidentes de 
região, divisão e depois os presidentes de clubes. Palavra do CL Governador, concordamos com o pedido e 
convocamos o CL Darly para o exercer a função. Palavra do CL Darly CL Governador nós assumimos a direção 
dos trabalhos, Então vamos dar continuidade, convidamos os presidentes de região que queiram fazer uso da 
palavra, nós vamos pedir que usem o menor tempo possível porque o horário já está avançado. Presidente da 
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região A, Presidente da região B, Presidente da região C, Presidente da região D, Presidente da Região E, 
Presidente da Região F, Eliane. Eliane Prates, Presidente da região F eu não gostaria de me tomar repetitiva 
em um assunto que já foi esclarecido, mas tendo sido presidente da divisão FI no passado AL, eu considerei 
também inadequada a palavra desagregado porquanto a nossa divisão e pena que os CLs de outros clubes não 
estejam presentes, mas nós consolidamos em Niterói uma união especial inclusive a feira de Holambra, que 
nós realizamos e organizamos a Feira em 15 dias, somente o trabalho muito bom dos clubes dos Presidentes 
de clubes e estava a nossa Cal Anaciete de Carvalho presidente do LC Niterói São Francisco, foi um trabalho 
excepcional, poucas vezes nossa divisão esteve tão unida, tão junta, tão agregada e eu agora sou presidente 
de uma região que , felizmente eu digo que o presidente de região e o presidente de divisão nada fazem, 
como eu falei no meu seminário eles são apenas um espelho que refletem para a governadoria o trabalho 
daqueles clubes, se os clubes não trabalharem o presidente de região pode ser maravilhoso porque ele não vai 
refletir nada, são os clubes com os verdadeiros heróis que são seus presidentes e que levam a vitória 
final.Dito isso a minha região vai muito bem, nós fizemos um Seminário, eu digo nós, mas quem fez o 
seminário foram eles, eu apenas sentei a mesa e coordenei, que o CL Lemos fez uma brilhante posição sobre 
estatutos regulamentos do distrito, coisa que nós acreditávamos,nós não talvez ele não acreditasse que os 
CLs debatessem. Então nós tivemos um debate de alto nível, porque como eu esclareci antes todos nós 
enquanto leões, até o leão que ; entrou ontem somos capazes de debater um assunto porque nós podemos 
aprender, nós somos alfabetizados e podemos ler, então se pensamos podemos debater qualquer assunto e o 
nosso seminário foi de um nível excepcional com perguntas pertinentes, foi muito bom o resultado, nós temos 
alguns no Nova Friburgo C. Paulino não pagou ainda as taxas, o ltaboraí eu acredito que tenha pago mas 
esteja nesta confusão, o Bom Jardim se não pagou está encaminhado para pagar e São Gonçalo que ainda eu 
não entendi ainda, essa eu me surpreendi e não sei, mas os clubes estão todos operantes, os clubes da região 
F estão ótimos, no próximo AL o CL Fortunato já anunciou que irá fazer algumas mudanças e nós vamos ficar 
na divisão FI com 5 clubes,seria isso?Mas nós estamos na região o CLS e CL Governador nos desculpe, mas 
nós estamos na região hesitantes, porque a região está indo muito bem e tudo companheiros Palavra do CL 
Darly Obrigado CaL Eliane.Passamos a palavra aos presidentes de divisão.Presidente da divisão AI, Presidente 
da divisão A2, Presidente da divisão B1, Presidente da divisão B2, CaL Tânia. Boa Tarde, Cal Tânea Intra do 
LC Vila Velha Glória, queremos comentar que nós fizemos junto com a presidente de região a Cal Luzia e o 
Presidente de divisão B1 João Ângelo, o Comitê Assessor e o seminário, em Aracruz .Eu quero dizer que os 
clubes estão em dia com as suas cotas, com suas atividades e eu estou muito satisfeita com isso e como a 
nossa amiga falou, tudo não depende só da gente depende de cada clube por si, para que a região e divisão 
andem bem , e esses clubes da minha divisão estão indo muito bem,obrigada. Palavra do CL Darly Obrigado 
Cal Tânia. Passamos a palavra a Presidente da divisão DI, Cal Maria da Conceição Souza, do LC Porciúncula, 
presidente da divisão DI, em princípio, em primeiro momento lá do fundo do coração eu preciso concordar 
com a Eliane e também o Ex -Governador Gumercindo, porque na gestão dele como Governador eu fui 
presidente do LC Porciúncula e se houve algum problema na gestão dele com outro governador, problemas 
locais questionamentos , Espírito Santo, Estado do Rio sobre essa questão eu não tenho competência para 
entrar no mérito.Mas com relação ao esforço do ex- governador Gumercindo para colocar em dia aquele outro 
problema voltado para projetos dos clubes e o Lions Internacional, não liberando por questões pendentes nós 
também tínhamos projetos que gostaríamos muito que fossem encaminhados, projeto que agente fez, 
inclusive em parceria com a secretaria municipal de saúde de Porciúncula de instalação de um consultório 
odontológico, que não pode ir porque havia pendências e outros de outros clubes também, nós sabemos que 
sempre há reclamação e estava havendo um bloqueio de envio do clubes. De modo, que no fundo do nosso 
coração o nosso Governador Gumercindo foi uma força enorme, ajudou muito na minha gestão no LC 
Porciúncula e agente tem por ele um respeito muito grande porque hoje estou também como tesoureira do 
clube e na época ele encaminhou algumas informações muito importantes que hoje estão sendo muito úteis, 
de modo que eu tenho uma admiração muito grande pelo governador Gumercindo. E isso não excluí o carinho 
que agente tem hoje pelo Governador Daniel, mas o Governador Gumercindo foi Governador enquanto eu era 
Presidente de Clube e bastante inexperiente , enquanto presidente da divisão D1 eu não posso fazer muitas 
observações porque o meu presidente de região não está aqui, mas agente está tentando fazer um trabalho 
cooperativo lá, eu sou da divisão D1,mas agente tinha dois clubes da D2 que estavam com problemas o Italva 
e de Bom Jesus de Itabapoana e nós fomos lá junto com o presidente da região tentar ajudar e eles estão 
tentando superar os problemas financeiros com Lions Internacional, a Cal Zuraide e eu, estivemos nos dois e 
vimos muita boa vontade, eles estão resolvendo os problemas. De modo que ao pessoal da minha divisão que 
está aqui, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua eu peço desculpas, porque agente não pode fazer o 3° 
Seminário, por motivos particulares de ,membros da nossa região nós não pudemos fazer o seminário, de 
modo que ficamos devendo isso,mas brevemente agente vai poder ampliar esse trabalho junto ao os nossos 
clubes, mas o da D2 que não são meus, agente já visitou e já está dando apoio,para o trabalho 
cooperativo.Muito Obrigada. Palavra do CL Rômulo, tanto LC Italva como LC Bom Jesus de ltabapoana estão 
em débito com o distrito também. Palavra do CL Darly.Obrigada Cal Maria. Convidamos CL Presidente da 
Divisão E1 para fazer o uso da palavra. CL Emerson Rosa, presidente da divisão E1, do Lions Clube Casimiro 
de Abreu, boa tarde a todos companheiros e companheiras. Queremos informar que o CL Danilo e eu 
realizamos no mês de março nosso 3° Comitê Assessor,onde discutimos algumas situações que julgamos 
relevantes, e como o nosso secretário comentou, dos gastos que o distrito tem a nível de informes e papel, o 
nosso clube também tem e os nossos tesoureiros que tanto falam da situação financeira do clube, então não 
podemos só pensar em informatizar o distrito, informatizar os clubes também para que tenham fôlego de 
trabalho, porque as vezes agente fala e pensa em fazer uma atividade e quando vai ver o caixa, o caixa 
também está em baixa, e sobre os dois clubes, Rio das Ostras e Barra de São João, nós já estamos 
conversando para acertar os débitos para que não tenha problema com o Lions Internacional, porque o Barra 
de São João também está em uma situação,que tem possibilidade de entrar em status quo. Palavra do CL 
Darly.Obrigado CL Emerson.Passamos a palavra a presidente da Região B,Cal Luzia Marques de Azevedo.Boa 
Tarde a todos em nome do Governador eu saúdo todos os representantes da mesa, eu gostaria só de falar 
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que na minha região B os clubes vão bem principalmente o Aracruz, um clube muito animado, um clube muito 
bom, aconteceu lá recentemente o seminário da região B juntamente com os Comitês das Divisões B1 e B2, 
foi um sucesso, acho que para todos foi muito bom, foi a apresentação do nosso vice-governador para AL 
08/09, e nós sentimos a falta do nosso vice-governador, CL Jorge Fortunato, mas ele justificou,os clubes estão 
bem, as taxas em dia,estão sempre participando dos eventos e é isso que eu tenho que falar e muito 
obrigada. Palavra do CL Darly. Obrigado CaL Luzia. Se tiver algum presidente de clube que queira fazer uso da 
palavra, nós abrimos a jaula e pedimos que sejam breves. CL Luiz Antero, presidente do Lions Clube Santo 
Antônio de Pádua, CL Governador, CL Vice- Governador Fortunato, nosso CL Ex- Governador Gumercindo e 
demais membros da mesa principal, eu só quero informar ao nosso CL secretário sobre a taxa distrital, e 
internacional do Lions Clube de Pádua, estão pagas e estão aqui comigo para apresentar, quero dizer que nós 
viemos na caravana junto LC Porciúncula e com muita alegria estamos aqui prestigiando a IX Convenção em 
São Mateus. Obrigado.Passamos a palavra ao CL Jocimar Fernandes Presidente do LC Cachoeiro de Itapemirim 
Rubem Braga. Boa Tarde à todos, CL Governador ao qual saúdo toda mesa, eu gostaria apenas de registrar 
neste momento tão importante para o nosso clube LC Cachoeiro de Itapemirim Rubem Braga, está lançando 
oficialmente O Sábia, o mais novo Boletim do Distrito, então eu gostaria de fazer a entrega oficialmente ao 
nosso CL Governador, do boletim do mês de março e abril e o boletim alusivo a convenção que será 
distribuído mais tarde. Obrigado. CL Darly passamos a palavra ao EGD Peçanha,CL Governador Daniel em 
nome do qual cumprimento toda a mesa, companheiros, companheiras, domadoras, Vanderlan Peçanha EGD 
96/97 AL Soliva, do Rio Grande do Sul hoje com muita honra presidente do Lions Clube Rio das Ostras Costa 
Azul, o LC Rio das Ostras em rápidas pinceladas, está baseado em um tri-pé que eu acredito no Leonismo 
assim Companheirismo, Atividade e Protocolo esse tri-pé no meu ponto de vista é o que baseia todos os 
clubes de Lions e o nosso clube Lions Clube Rio das Ostras Costa Azul, está baseado neste tri-pé e vai indo 
muito bem graças a Deus está com 26 CCLL, eu fui reeleito para este próximo ano para solidificar o clube, não 
é que não tenha CCLL competentes para presidir o clube, mas com sinceridade para nós firmamos mais o 
nosso clube os companheiros me elegeram remo o novo presidente da nova diretoria. Então eu estou muito 
feliz com este clube, clube que vai da muita alegria para o distrito, podem ter certeza disso, foi fundado no AL 
do CL Gumercindo,o qual nós temos uma admiração muito grande e temos também certeza absoluta CL 
Fortunato, que você será um grande Governador e deixará aqui a sua marca registrada, também está dando 
muito apoio ao nosso clube através do CL Daniel,está em dia com todas as suas obrigações, tem alguns 
pequenos problemas,que serão sanados, mas eu acredito que este clube dará uma grande satisfação para o 
distrito.Muito Obrigado. Palavra do CL Darly. Obrigado CL Wanderlan, passamos a palavra ao CL Wilson Paes 
Presidente do LC Campos.CL Wilson Paes EGD 94/95 do LC Campos, presidente do Clube, só queria dizer o 
seguinte, para nós é muito importante o cinqüentenário de cada clube, e aquela felicidade que o LC Campos 
teve quando completou os seu cinqüenta anos, recebemos vários companheiros do nosso clube que fundamos 
anteriormente, nós também gostaríamos de estar presente a todos aqueles clubes que estão fazendo 
cinqüenta anos e que nós apadrinhamos, infelizmente o LC Vitória completou cinqüenta anos e não pode fazer 
no mês de novembro, e nós lamentamos profundamente não estarmos presente na festiva.Palavra do CL 
Darly. Obrigado CL Wilson, nós convidamos a Cal Anaciete presidente do Clube Niterói Vital Brasil, para fazer 
o uso da palavra.CL Daniel e demais membros da mesa, que em nome do LC Niterói São Francisco venho aqui 
desejar que essa seja mais uma Convenção realizada em São Mateus daquelas que vai ficar para a história, 
que vocês tenham muito sucesso, dezesseis anos de clube e mais uma convenção é com muito orgulho e com 
muita felicidade que eu venho aqui dizer, estou muito orgulhosa deste clube e que tenha muitas convenções a 
serem realizadas aqui, porque com certeza todas serão inesquecíveis. Em relação ao meu clube, está tudo 
bem as taxas pagas, aquelas campanhas que agente realiza, campanha de enxoval,campanha de brinquedos 
natalinos, feira de Holambra,como a Cal Já falou, bazar da pechincha, tivemos ingresso agora mais cinco 
novos associados,graças a Deus e entre as atividades, não dá pra citar todas porque os minutos estão 
acabando tivemos a felicidade do nosso clube ter tirado o 1°Lugar no distrito no Concurso de Cartaz sobre a 
Paz,então obrigado por tudo e mais uma vez obrigado pela realização CL.Obrigada .CL Darly. passamos a 
palavra ao presidente do LC Casimiro de Abreu.CL Pardal, LC Casimiro de Abreu, cumprimento CL Daniel e 
demais membros da mesa, estamos felizes por estarmos aqui para votarmos no sábado em nosso futuro 
Governador, CL Fortunato e também podemos ver assim a despedida da Convenção, nosso CL Daniel para 
alegria e satisfação de ter conduzido tão bem este distrito eu como presidente do LC Casimiro de Abreu, 
informo que estamos indo muito bem,entrou mais quatro novos sócios, então fico muito feliz ser presidente do 
LC Casimiro de Abreu, onde terá um Governador, e como presidente posso dizer do apoio que nosso clube tem 
dado a isso, pois só possível pela qualidade dos leões e domadoras que possuímos. Inclusive, fizeram um chá 
no final da semana passada, que foi um sucesso. Então é uma honra, não é CL Emerson termos os leões 
daquele clube; o presidente só conduz tudo que lá acontece e também quero parabenizar o CL Daniel a esta 
Convenção que teve com o patrono o CL Alberto Guerchon, que eu não conheci, mas que o LC Casimiro de 
Abreu tem muito orgulho de ter conhecido e que futuramente teremos um plenário no nosso clube com o 
nome "Alberto Guerchon", não é isso CL Luiz?E saber que desde já nós temos aí um dos nomes dos patronos 
da nossa Convenção.CL Daniel Felicidades, Deus abençoe vocês, é muita alegria e satisfação ter sido 
presidente com você governador agente não se esquece, e quem quiser ir pra Bangkok CL Fortunato está 
fazendo a inscrição. Muito Obrigado.Palavra do CL Darly, passamos a palavra a CaL Maria da Penha 
representando o clube Vitória 8 de setenibro. CL Governador, mesa diretiva, os nossos respeitos, como vice-
presidente do 8 de setembro, representando a presidente que não pode estar presente, quero esclarecer que 
o 8 de setembro está com todas as suas cotas quitadas e queremos aproveitar a oportunidade para prestar 
uma homenagem a nossa presidente de região B2. CaL Tânia Intra que muito nos ajudou. Muito Obrigada a 
todos. Palavra do CL Darly, CaL Ângela CL Governador Daniel, Vice Fortunato demais membros da mesa, eu 
estou muito feliz por estar presidente do LC Porciúncula, são essas meninas e esses meninos de cabelos 
brancos que carregam o clube de Porciúncula, agente só fica presidente, eles realizam as atividades junto 
conosco e nós estamos procurando cultivar com grande carinho o LC Porciúncula o Companheirismo,então nós 
visitamos a todos os companheiros e companheiras no dia do seu aniversário e levamos o abraço da amizade 
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e isso tem estreitado muito o relacionamento de nosso clube e com carinho que agente faz, e agente tem 
muitas atividades na comunidade e hoje não viemos aqui com 10 pessoas porque nós tínhamos uma corrida 
de bicicleta em parceria com LC Carangola, à noite nós vamos participar de um sorteio de prêmios, e assim 
agente vai a frente do LC Porciúncula um abraço e CL Fortunato, com certeza conte com o LC Porciúncula , as 
meninas e os meninos de cabelo branco .Palavra do CL Darly, Obrigada Cal Ângela. o CL Rômulo irá 
representar o CL Jair Fava, do Vitória Mater que não pode estar presente.CL Rômulo Teixeira secretário do LC 
Vitória,eu queria só informar ao nosso querido CL PDG Wilson Paes , realmente nós pretendíamos mas não 
conseguimos realizar uma festa como foi realizada lá em campos, a comemoração do nosso cinqüenta anos, 
resumiu-se a uma sessão solene na Assembléia Legislativa e nós fazemos anualmente um baile beneficente 
para o asilo dos velhos de Vitória e então comemoramos os nossos cinqüenta anos com o baile realizado agora 
no mês de março onde conseguimos arrecadar e encaminhar aquela instituição 43.000,00 mil reais, da nossa 
festa de maneira que a nossa festa realmente resumiu-se aos clubes da nossa região porque é dia de semana 
a nossa festa, quinta-feira e trazer companheiros de outros municípios não é muito fácil, mas temos um maior 
carinho pelo nosso clube padrinho.Muito Obrigado. Palavra do CL Darly, nós temos que aguardar a Comissão 
de Moções e temos um espaço aqui para os assessores, aquele que queira fazer o uso da palavra é só 
solicitar, palavra da CaL Zuraide, CL Governador e demais membros da mesa, Cal Zuraide do LC Porciúncula, 
Assessora de aumento de sócios do Estado do Rio, agente como Assessora de aumento de sócios agente dá 
uma cutucadinha de vez em quando nos clubes pedindo para aumentar o número de associados com 
qualidade agente fica feliz quando tem uma resposta dizendo assim, colocamos mais 5, colocamos mais 3, 
colocamos 1 , sempre que coloca mais associados no clube a Assessora se sente mais feliz, porque sentimos 
que o trabalho não foi em vão e agente está ajudando a Governadoria, e quando sentimos que perdemos 
alguns associados agente fica triste. Mas agente não vai desanimar, agente convida que as pessoas do Estado 
do Rio, os clubes do Estado do Rio não vão desanimar, vamos lançar mais um desafio, Vamos colocar mais 
companheiros e vamos ultrapassar o número de companheiros que contávamos a poucos dias, só isso. E 
agente conta mais uma vez, pra fechar este AL 07/08 com alguns números de associados a mais. Palavra do 
CL Darly obrigado.Cal ..Zuraide, com a palavra o CL Aloizio do LC Campos. CL Aloízio Gomes do LC Campos 
Assessor de Conservação de sócios do Rio de Janeiro, eu falei agora o que a Cal Zuraide Falou, ela bota leão 
para dentro do clube e eu tenho que conservar, minha missão é muito mais difícil que a dela eu só falei 
porque ela falou, mas realmente bota leão novo é difícil mas agente acha pessoas para colocar e conservar 
leão é mais difícil ainda, eu estou tendo dificuldade até com afilhados meus que coloquei este ano, para 
mantê-los no Lions.Eu não estou conseguindo alcançar como é que agente faz para melhorar a presença deles 
e a participação deles. Muitos dizem o motivo que é por causa da preparação dos padrinhos, mas mais bem 
preparado do que todos que foram lá no nosso clube que o Wilson que deu posse, o Gumercindo foi lá dá 
posse na época que o Wilson era presidente, estão bem preparados e nós estamos decepcionados com a fuga 
deles.Então, isso é triste para nós quanto mais de Casimiro de Abreu, Porciúncula, Miracema, mas como é 
difícil manter o Assessor de Conservação de Sócios manter os associados, eu acho que o seguinte, tem que 
começar pelas as reuniões, tem que ser bem estudada, o presidente deve observar bem como deve ser 
conduzida uma reunião de diretoria, uma Assembléia e missões aos vice-presidentes para que eles 
transmitam as suas comissões, tem que dá trabalho.O CL nosso de Campos José Sansiva Netto, José Cazuca 
que falava que o leonismo só é valente só é pujante quando tem trabalho e fora disso não adianta, tem que 
ter trabalho para segurar o leão junto conosco, nessa presença, eu fiquei afastado esse tempo todo, porém eu 
quero transmitir, parece que eu devo continuar mais uns dez anos até apreender, eu quero que ver se consigo 
transmitir isso aos novos presidentes de clube, procurar vê se eles fazem umas reuniões mais dinâmicas,mais 
objetivas, onde eles possam cobrar realmente dos seus vice-presidentes essas comissões porque sem isso eu 
não vejo outra possibilidade,nós conseguimos trazer um leão desses cinco que nós demos posse,nos clubes, 
junto aqui presente, que por sinal ele já foi governador dos castores dos distrito múltiplo do Brasil, foi eleito 
em Pernambuco a muitos anos,então ele está aqui porque ele é um leão nato.Então é só isso companheiro. CL 
Darly, passo a palavra ao CL Armando Amorim, CL Armando LC Aracruz, eu sou Assessor de Aumento de 
Sócios do Espírito Santo, e quero dar meu depoimento aqui com o CL Governador Daniel,em nome do Lions 
Clube o nosso presidente CL Edmar Giacomin está na cidade que foi presidente do seu clube aqui em São 
Mateus, o Aracruz está muito bem , mas a maior felicidade nossa para o ano que vem e que nós aumentamos 
o nosso clube este AL o companheiro fundador de 30 anos,que é esse casal aqui José Adalberto Rebello de 
Oliveira e Domadora Márcia, o José Adalberto é candidato a Vice-Governador do Distrito LC-ll representando o 
Estado do Espírito Santo, eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar o seguinte, se a dobradinha Daniel e 
Fortunato foi boa, eu afirmo para vocês que a dobradinha Fortunato e José Adalberto, vai ser melhor ainda, 
eles vão botar um calor no leonismo à partir de 1 de julho que nós vamos dobrar o nosso distrito, não tenho 
dúvida não gente é desafio, para todos vocês que estão aqui que ensinam a nós diariamente. Então nós temos 
que caminhar é isso que o Aloizio falou a maior dificuldade não é aumentar o número de sócios do clube, a 
maior dificuldade hoje é reter os sócios nos clubes, essa é a maior dificuldade.E eu tenho certeza que com o 
carisma que o Fortunato, ele vai empenhar com apoio de José Adalberto e de Márcia, vai ser que nem o 
flamengo ganhando do Botafogo Domingo.Palavra do CL Darly, passamos a palavra ao CL Theócrito CL 
Governador e demais componentes da mesa, os meus companheiros, companheiras filhotes,convidados e 
todos,dois itens; primeiro a história levantada sobre aquele papa goiaba, falando que ele não consegue 
segurar os leões, amigo, eu assisti um curso de prevenção de droga em São Paulo,onde tinha uma professora 
da USP que disse o seguinte: eu era a maior reprovadora da USP , um dia eu falei pêra lá, estarei eu certa? 
Mudei meu comportamento, hoje eu sou diferente, sou a que menos reprova será que nós não somos iguais a 
essa professora?Que estamos reprovando demais, nós temos que trabalhar os companheiros em cima de seus 
erros, para poder salvar os alunos, foi o que ela fez, ela começou a trabalhar em cima dos erros para salvar os 
seus alunos. Então nós temos que fazer o mesmo, agora para isso precisamos ter humildade, existe uma frase 
ali que fala em cima disso, Ora se não conheço a força do leonismo , serei como um bárbaro para aquele que 
fala e aquele que fala será como um bárbaro para mim, quem é a força do leonismo? Nós! Então nós temos 
que fazer explodir aquela força para que não sejamos chamados de bárbaros, será que isso é difícil de 
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entender, onde é que está a nossa luz, ta debaixo da cama?Vamos levantar essa lâmpada, com essa força 
todos nós somos capazes, aqui não tem pior ou melhor, aqui tem leão, seja do sexo masculino ou feminino, 
seja uma domadora, nós temos que apreender a ousar a nossa força, porque a força do leonismo está no leão 
senão a coisa vai para o brejo. Palavra do CL Darly, obrigado.CL Theócrito, passo a palavra ao nosso Assessor 
Wilson Tótola CL Daniel,Governador, CL vice-governador, eu quero cumprimentar todos os demais 
governadores da mesa, demais companheiros e companheiras, não vim justificar o meu sucesso na 
assessoria, apenas gostaria de dar uma explicação que Assessoria de Extensão, eu fui nomeado pelo CL 
Governador para o Estado do Espírito Santo, temos que trabalhar em conjunto com os presidentes de região e 
os presidentes de divisão, e na verdade eu senti uma falta de contato com eles, se bem que vocês falaram aí 
nos seminários e Comitês, parece que não houve interesse ou uma vontade da gente em fundar alguns clubes 
no Espírito Santo, nós temos algumas cidades que estávamos de olho, que seria Baixo Guandu, Pancas , Boa 
Esperança e Guriri, tínhamos esperança de pelo menos no começo do AL de dois clubes,agente conseguiria 
criar aqui no Estado, mas infelizmente não foi possível, houve um desentrosamento muito grande e eu senti 
que na nossa região, Região A por exemplo não houve Seminário, não houve Comitê Assessor, deixaram de 
lado, eu sei disso porque eu já fui também presidente de divisão já fui presidente de região e eu procurei fazer 
os meus Comitês Assessores individuais, porque eu não acredito que se faça um Comitê junto com o 
seminário do presidente de região, isso nunca funcionou, porque quando chega lá cada um tem um 
posicionamento diferente,eu acho que o presidente de divisão tem que fazer o Comitê Assessor dele, 
independente do Seminário da Região, ele pode fazer as colocações dele e incentivar os leões para o 
movimento e o presidente de região pela mesma forma.Então novamente o pessoal tem juntado todo mundo 
aí não saí nem um bom seminário e nem um bom Comitê Assessor de presidente de região e com isso todo 
mundo ta sentindo essa falta de interesse, não é que as pessoas não estejam interessadas no Leonismo, é a 
falta de interesse e motivação para que o pessoal continue trabalhando em beneficio de criar um novo clube 
ou qualquer coisa semelhante a isso.Portanto, eu lamento muito de termos fechado o AL sem poder realizar 
nada dentro do Espírito Santo, que eu acho que tem muitas cidades que poderiam ter clubes de Lions fundado 
neste AL .Muito Obrigado. Palavra do CL Darly obrigado CL Wilson, nós temos aí o avançar da hora e temos 
duas pessoas inscritas para falar, após a fala deles vamos encerrar. É o CL Danilo e Cal Sônia.com a palavra a 
CaL Sônia Borges, CLs que compõem a mesa diretiva,meus companheiros e companheiras,boa tarde,Sônia 
Borges LC Cachoeiro do Itapemirim,Assessora da campanha SIGTH FIRST Espírito Santo,eu quero dizer ao 
Governador que a nossa campanha foi muito bem, graças a Deus, não foi muito fácil,entregamos sexta-feira, 
seis novos companheiros de Melvin Jones em Cachoeiro e e temos mais clubes com dois, clubes com três, 
clubes com nenhum infelizmente, então eu gostaria de dizer aos meus companheiros que ainda há tempo de 
abraçar comigo essa campanha e fazer pelo menos o clube que ainda não fez, fizesse um companheiro de 
Melvin Jones, Obrigada. Palavra do CL Darly, com a palavra o CL Danilo, CL Governador, demais CCLL que 
compõem a mesa diretiva,meus companheiros e companheiras, eu vim aqui lamentar um fato, eu vim aqui 
lamentar que no 25° lugar do Concurso de Assessores do Distrito, esteja colocado com zero ponto, mas eu 
venho lamentar, pelo seguinte, o meu clube fechou, numa terça-feira e na terça-feira foi remetido um informe 
para Lions Internacional,dizendo que o meu clube estava fechado, na quarta feira as mulheres se reuniram em 
minha casa, como fazem ha muitos anos e a viúva, do CLPaulo Rondow,virou e disse: eu perdi o meu marido 
o Paulinho e, agora vocês vão querer acabar com o Lions e o que nós vamos fazer.Eu Falei:lracilda o Lions não 
fechou, essa manifestação sua representa a força que precisamos, nós vamos lutar para voltar o Lions Clube 
de Vila Velha a funcionar. E no dia seguinte liguei para Lions Internacional, e a verdade é que o meu clube 
ficou em status quo e o nosso CL Governador Daniel me ajudou, definiu o Darly para ser o nosso orientador e 
ele não nos orientou em nada e o nosso clube está com dezesseis associados ativos, com saldo de 53 dólares 
em Lions Internacional, com as cotas pagas, e a minha mulher que tinha sofrido ontem uma pequena cirurgia, 
ficou deitada no sofá lá de casa e nós fizemos a reunião do clube. Sabem quantas pessoas tinham? Quartoze, 
os dois que faltaram estavam viajando, o clube todo estava lá e o nosso clube continua funcionando e eu acho 
que não fui Assessor de ética Leonistica , também não apareceu problema nenhum eu não tive problema 
nenhum de ética no leonismo,.Mas em compensação eu fui um grande Assessor de Expansão e eu gostaria de 
levar para minha casa para o meu sossego o fato de conseguir transformar um falecido, desaparecido e 
sumido, um clube realmente ativo que já atendeu várias pessoas, já deu cadeira de roda, já fez uma porção 
de coisas e nós não vamos fazer pouca coisa não. O nosso próximo projeto vai ser um Concurso de Oratória 
entre as faculdades todas,eu acho que vai ficar perfeito,como Assessor de ética sou nota zero,mas Assessor 
de Expansão sou nota dez e por acaso sabe o que aconteceu a Leusa foi eleita presidente, lá eu vou ser 
presidente novamente,bom companheiros, companheiras, Governador, me desculpe tomar seu tempo,mas é 
com muito prazer que digo isso, e quero te dizer no teu ano Leonistico eu não tive nenhum problema de ética 
leonistica,quero agradecer a você a minha indicação,porque você me indicou para não trabalhar. palavra do 
CL Darly,este é o Danilo, passamos a palavra ao CL Silvio, Autoridades Leonisticas,meus companheiros, 
queridas domadoras,eu não sou leão de cúpula, eu sou leão de interior, eu sou de LC Campos, tenho 48 anos 
de Lions já fui 3 anos presidente do meu clube, eu vejo no Lions uma falha e queria dar a nova diretoria,um 
conselho de leão que não tem nem juba mais, já acabou a juba.Uns três vice-presidentes, é o segredo do 
clube, o segredo do clube está nos três vice-presidentes, em qualquer atividade, em qualquer 
organização,para se arranjar um presidente seja qual for a organização para se pegar na última hora a laço é 
uma coisa tremenda, é uma coisa dificílima, a não ser evidentemente as ONGS que existem por aí, ou aquilo 
que verdadeiramente vai dar ao candidato dinheiro em muita quantidade. Então o segredo é o seguinte, isso 
já houve em outra época no Lions a uma determinada quantidade de Comissões específicas a cada Vice-
Presidente, então o vice-presidente é o auxiliar direto do presidente é ele com as suas comissões que 
trabalhando dão ao presidente o direito e o dever de fazer alguma coisa,isso não está sendo feito, isso não 
está sendo cobrado, está sendo cobrado companheiros especificamente, há companheiros que infelizmente 
não podem trabalhar ou por doença, idade ou até por atividade e eu me coloco nessa. Eu tenho uma 
propriedadezinha rural, no interior eu saio da minha cidade segunda feira as vezes porque segunda-feira tem 
reunião de diretoria e só volto na sexta ou sábado, se toma difícil que eu possa exercer uma atividade dentro 
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do meu clube, mas cabe ou caberia aos três vice-presidentes se organizando em suas comissões fazem com 
que elas trabalhem e dêem ao clube um suporte para que o presidente faça uma grande administração. Fica 
essa idéia de que com certeza o Lions Clube terá um caminho, uma nova visão, uma nova vida. Muito 
Obrigado Palavra do CL Darly, queremos justificar a ausência neste momento do CL Rodi presidente do LC São 
Mateus clube anfitrião,que desde ontem a domadora dele se encontra hospitalizada, então ele está 
acompanhando- a, e não pode continuar presente nesta plenária, passamos a palavra a Cal Nelly e 
posteriormente convidamos a Comissão de Moções para o Relatório Final. .Governador Daniel, demais 
membros da mesa, vice-governador, CaL Nelly Ambrózio dos Prazeres, presidente de divisão C2, lá de campos 
e peço desculpas pelo atraso porque nós viemos a pé do hotel até aqui, fazendo várias perguntas até chegar 
aqui, demos uma caminhada muito grande pedimos desculpas pelo atraso. O nosso Comitê Assessor em 
campos, foram feitas normalmente todos os quatros clubes estão bem, gostaríamos que tivesse entrado mais 
companheiros durante essa gestão, mas não foi possível e esperamos que passe essa fase bem rápido.CL 
Daniel, nós queremos também parabenizar pela sua gestão e pelo seu carinho que deu a nossa cidade de 
campos. Muito Obrigada. Palavra do CL Darly, gostaríamos de anunciar a pedido do Governador, que a 
Solenidade de hoje à noite,seria neste plenário, mas por problemas de ordem superior o coquetel será no 
clube. Convidamos neste momento os membros da Comissão de Moção para o relatório final. Palavra do CL 
Josias CL Governador, a Comissão de Moções, reuniu-se na sala três e o CL José Carlos Lemos, ficou 
conversando com o CL David Alberto Lóss, sobe que já estou indo, mas até agora o CL não chegou aqui.Então 
só está eu e o CL Danilo,se ocorrere algum tropeço na leitura agente pede desculpa porque quem foi indicado 
a relator foi o CL José Carlos Lemos e assim eu mais o CL Danilo vamos tentar fazer a leitura, primeiro nós 
vamos ler os ofícios encaminhado pelo Lions Clube Aracruz,palavra do CL Danilo Aracruz, 25 de março 
2008.CL. Darly Anacleto de Vasconcelos, Secretário do Distrito LC-11 AL 2007/2008 Prezado Companheiro, O 
Lions Clube Aracruz na sua Assembléia geral do dia 24/03/2008 aprovou por aclamação o nome do CL José 
Adalberto Rebelo de Oliveira, sócio fundador do Lions Clube Aracruz, para ser candidato ao cargo de vice-
governador do Distrito LC 11 -AL 2008/2009 na IX Convenção Distrital do Distrito LC -11 que será realizada 
nos dias 01, 02 e 03 de maio na cidade de São Mateus-ES. 
Anexo, atas das reuniões da Diretoria e Assembléia que aprovaram a indicação do CL José Adalberto.Comissão 
Geral da IX Convenção Distrital do Distrito LC-11 Darly Anacleto de Vasconcelos Secretário do Distrito LC -11 
AL 2007/2008 O Lions Clube de Aracruz, através de seu presidente,CL Edimar Giacomin, no uso de suas 
obrigações, prorogativas, regimentais e estatutárias do distrito LC -11 previsto no artigo 3942 e considerando 
tradição do nosso clube no distrito LC -11, com relevantes atividades comunitárias,tendo dentre os seu 
associados o CL José Adalberto Rebelo de Oliveira de reconhecida liderança e de ter e exercido todos os 
cargos no clube e no distrito LC - 11.E considerando ainda que o CL José Adalberto Rebelo de Oliveira 
preenche todos os requisitos exigidos essenciais na discussão requerida conforme currículo e demonstração 
integral dessa composição apresento para aprovação e votação na plenária do 4° Conselho Distrital, a 
indicação do CL José Adalberto Rebelo de Oliveira ao cargo eletivo de Vice-Governador do distrito LC -11 para 
o AL 2008. Segue que a ata da assembléia geral do dia 24 de março aprovando indicação da 1° a Ata da 
diretoria,a diretoria aprovou no dia 10 de março, a comissão de sócio apresentou resultado feito no quadro de 
sócios, constatando alguns companheiros inadimplentes,com obrigações financeiras, etc..Foi aprovado durante 
reunião de diretoria a proposta de indicação do CL José Adalberto Rebelo de Oliveira para Vice-Governador do 
distrito LC-11 e essa proposta será levada a apreciação na Assembléia de 24 de março de 2008, no seminário 
da região B. E essa apreciação consta também da Ata da Reunião da Assembléia de 24 de março, a indicação 
do CL José Adalberto Rebelo de Oliveira , aí tem um currículo Vitae do CL que eu vou ler para vocês não 
pensarem que aquele ali é de juba curta.Nome: José Adalberto Rebello de Oliveira-Nascido em: 18/01/1938 
em Cidade: Alegre –ES Filiação: Jose Rodrigues de Oliveira e Adayr Rebello de Oliveira Escolaridade Curso 
primário: Grupo Escolar Professor Lellis Curso Ginasial: Instituto Alegrense,de Ensino -Colégio Estadual do 
Espírito Santo -Curso Superior: EMESCAM (Medicina) -6 anos- Faculdade de Direito do Espírito Santo-2 anos -
Outros cursos: Aliança Francesa -6 anos Y ázigi (Inglês Intensivo) -4 períodos -Música (Lira Carlos Gomes de 
Alegre e Escola de Música do Espírito Santo )Especializações: Medicina do Trabalho (Fundacentro) 
Administração Hospitalar (Fundação São Camilo -SP). 
Atividades Profissionais-Oficial Legislativo, Assessor Legislativo, Redator de Atas e Consultor da Assembléia 
Legislativa do Espírito Santo; Diretor Clínico do Hospital Maternidade São Camilo de Aracruz -ES;Diretor 
Superintendente da Fundação Hospital Maternidade São Camilo de Aracruz-ES; Médico plantonista do Hospital 
Maternidade São Camilo de Aracruz -ES, até a presente data; Perito da Previdência Social em Aracruz -ES; 
Médico da Unidade Sanitária de Aracruz; Médico Contratado da PM da Serra; Professor de Francês da Alliance 
Française; Professor de Francês do Colégio Salesiano de Vitória. Atividades Artísticas Músico da Tradicional 
Lira Carlos Gomes, de Alegre -ES;Saxofonista / Clarinetista da O. K. Jazz, da mesma cidade; Contratado da 
Orquestra da Rádio do Espírito Santo, de Vitória-ES; Participação em vários conjuntos musicais no estado; 
Gravação na C. B. S., a maior e mais famosa gravadora da América do Sul, com o conjunto de João Virgílio, 
primeira Banda Capixaba a lançar LP .Atividades Leonísticas Sócio fundador do Lions Clube Aracruz - Distrito 
LC -11 (23/11/1978) ; Diretor Animador -AL 78/79 e 79/80- Presidente do Clube -AL 80/81; Presidente da 
Divisão B-1 AL 81/82; Membro da Comissão especial, designada pelo governador Gerbert Nogueira Bastos, 
para estudar a multiplicação do Distrito L-3; Presidente do Lions Clube Serra-Jacaraípe para onde se transferiu 
temporariamente, por mudança de domicílio, tendo também ocupado outros cargos na Diretoria; Participação 
em várias Convenções Distritais; 2° e 3° colocação no Concurso de Instrução Leonísticas do Distrito L-3; 
Recebimento de inúmeros Pins de Leão 100%. Atividades Religiosas e Comunitárias -Cursilhista desde 1983, 
tendo trabalhado em mais de 50 Retiros Espirituais; Participação na implantação de Encontros de Casais e 
Encontro de Noivos na Paróquia São João Batista, Aracruz -ES; Coordenação da Formação das Pastorais e do 
Conselho da Comunidade Católica Santana, em Manguinhos, Serra -ES; Ministro Extraordinário para 
distribuição da Sagrada Comunhão durante nove anos; Ministro da Palavra da Paróquia de São Pedro, em 
Jacaraípe, Serra -ES, atuando nas Comunidades Santana, Santo Antônio e Santo Agostinho; Palestras em 
Encontros de Liturgia e EscolaVivencial do M.C.C.; Artigos publicados nos jornais "O Debate" e "A Palavra", de 
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Alegre -ES; Médico Voluntário; da Sociedade Pestalozzi em Jacaraípe, Serra -ES, durante um ano; Médico 
Voluntário da Pastoral da Saúde de Jacaraípe, Serra -ES, durante nove anos. Informações Familiares -1° 
União Conjugal:Esposa: Luília Aparecida de Lima Oliveira(Professora) Filhos: Adalberto Luiz de Lima Oliveira 
(Engenheiro Elétrico) Carlos Renato de Lima Oliveira (Tenente -Coronel Aviador) Gisele Aparecida de Lima 
Oliveira (Médica) Flávia Emília de Lima Oliveira (Médica) Betina Maria de Lima Oliveira (Dentista)Netos: Luiza 
Cupertino de Castro de Lima Oliveira- João Pedro de Oliveira- Luiz Felipe de Oliveira Motta- Larissa Cupertino 
de Castro de Lima de Oliveira- José Henrique de Oliveira - Maria Carolina de Oliveira - Isabela de Oliveira 
Albuquerque -2° União Conjugal- Esposa: Márcia Giestas de Azevedo (Procuradora) Enteadas: Cláudia Giestas 
de Azevedo (Advogada) Renata Giestas de Azevedo (Advogada- Neta: Laura Giestas de Azevedo Morgado .1 
Horta- Genros e Nora: Ary Célio de Oliveira (Médico)- João Luiz Bianchi (Funcionário da Justiça Federal), 
Luciana Palassi Cupertino C. L. Oliveira (Farmacêutica e Advogada), Vamos ao parecer porque depois de tudo 
isso, nós discutimos muito se deveríamos aceitar ou não este jovem,como nosso futuro Governador.Primeiro 
dia do mês de maio do AL de 2008,na sala de aula número 3 da Faculdade Univic em São Mateus, reuni-se a 
Comissão de Moções composta pelos CL EGD Danilo Edson Duarte, EGD Josias Marques de Azevedo e o CL 
José Carlos Lemos para apreciar a moção do LC Aracruz, indicando o CL José Adalberto Rebelo de Oliveira 
para concorrer a eleição de vice- governador do Distrito LC-11 AL 08/09, examinados os documentos com 
moções, ata da diretoria,etc...ambas aprovando a indicação de Adalberto para concorrer ao referido cargo 
acompanhado do Currículo Vitae do CL,a comissão na unanimidade aprovou a indicação e sugere a sua 
aprovação na plenária do 4° CD. Considerou que a moção atende o que estabelece as normas estatutárias. 
São Mateus 1° de maio de 2008.Danilo, Josias e José Carlos.Esta é a Ata da nossa Comissão. Palavra do 
Governador, em discussão o parecer da Comissão de Moções. Não havendo que queira discutir o 
parecer,coloco em votação.Aqueles que aprovarem permaneçam do jeito que estão.Está aprovada. CL Darly, 
com a Palavra do CL Josias CL Governador, mais uma vez agradeço a indicação para exercer a função de 
mestre de cerimônias, no quarto Conselho do AL 07/08 espero ter correspondido a contento apesar das 
pequenas gafes e a necessidade de se retirar para poder participar da Comissão e agradeço mas uma vez e 
lhe devolver o colar. palavra do Governador, convido o Vice- Governado
para falar por 1 minuto.Palavra do Vice-Governador, CL Governador, e demais membros, companheiros e 
companheiras, parabenizar o CL Governador que já se tomou óbvio e já faz parte até sempre da minha fala 
elogiá-lo principalmente, eu costumo sempre dizer pela serenidade Daniel me conquistou e conquistou a todos 
nós principalmente pela serenidade e humildade, graças a Deus nesses dez meses procuramos fazer o 
possível dentro das nossas possibilidades e tivemos da parte do Daniel e da Iosana, sempre muito carinho, 
muita atenção, portanto a reciprocidade tinha que ser verdadeira, está terminando Daniel o seu quarto 
Conselho Distrital, com bastante tranqüilidade, muita amizade e com muito progresso realmente nós estamos 
vivenciando um ano profícuo, o leonismo está muito bem no nosso Distrito LC -11, isso é muito importante 
agradecer as palavras também sempre estimulantes que agente ouve dos companheiros. Eu queria destacar 
uma promessa que foi cumprida hoje, uma promessa antiga há muito tempo, quando agente estava fazendo 
uma palestra em 
Aracruz o CL Armando no final disse assim, rapaz você há de ser Governador um dia e Aracruz vai estar com o 
seu Vice-Governador. Portanto CL Adalberto na época não se falou em nomes mas olha como está sendo 
cumprida a promessa, somos ambos candidatos, não sabemos o que vai acontecer no sábado, mas somos 
candidato os dois,graças a Deus e se Deus permitir e os companheiros quiserem, os leões quiserem 
logicamente para que haja uma dobradinha e continue o sucesso no Distrito LC -11 Muito Obrigada.E 
parabéns CL Governador e fique sabendo que nós estaremos sempre ao seu lado em qualquer momento e em 
qualquer AL porque essa amizade nasceu fruto deste trabalho Leonístico, que eu tive a oportunidade de fazer 
junto contigo. palavra do Governador, obrigado CL Fortunato.por suas palavras, estou tranqüilo porque tenho 
certeza que a dupla Fortunato e José Adalberto será igual a dupla Daniel e Fortunato isso porque José 
Adalberto é lá de Alegre é meu conterrâneo, então tenho certeza que vai dar tudo pelo Lions, como eu e o 
Fortunato demos.Quero agradecer a diretoria e os membros do Lions Clube de São Mateus por ter sediado o 
4° Conselho Distrital,quero agradecer a Domadora Ângela pela Invocação ao Deus, ao CL Josias que funcionou 
como mestre de cerimônia e os companheiros, companheiras, domadoras, Léos, castores que aqui vieram 
para abrilhantar este encontro, 
muito Obrigado a todos não havendo nada mais a tratar, eu CL Darly Anacleto de Vasconcellos,secretário do 
Distrito AL 2007/2008, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada. 

CL Daniel Azevedo Barbosa
Governador 

CL EGD Darly Anacleto Vasconcellos
Secretário 
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