
 

 

 

 

 

 

                                             ATA da Terceira Reunião do Gabinete Distrital AL 2022/2023  

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, tendo por local 
a cidade de Porciúncula. Rio de Janeiro e como anfitrião o Lions Clube de 
Porciúncula, no Salão de Festas da Casa de Oração da Igreja Cristã, situada à Rua 
Pedro Lopes de Oliveira nº 49 – Centro – Porciúncula/RJ, realizou-se a Terceira 
Reunião do Gabinete do Distrito LC-11 - Ano Leonístico 2022/2023, sob a 
Presidência do DG PMJF Alexandre Felipe Vieira Mendes. Às 14.00 horas o PDG MJF 
Hélio José Sussai fez a composição da Mesa Diretora, dela fazendo parte o DG PMJF 
Alexandre Felipe Vieira Mendes; o Secretário do Distrito CL MJF Celso Novaes; a 
PDG Zuraide Guedes; a 2ª VGD Neide Ramalho Otoni; IPDG MJF Adélia Fernandes; 
o PGD Darly Anacleto Vasconcelos; PDG MJF José Rodrigues; o PDG Zoé Antônio 
Donatti e CaL Sônia Maria Dornellas de Pinho. A seguir, o DG PMJF Alexandre Felipe 
Vieira Mendes, recebeu a direção dos trabalhos e deu início a reunião fazendo a 
abertura protocolar. Convidou a CaL Ângela Gripp para fazer a Invocação à Deus e 
o CL João Batista Colombi Junior para prestar o Compromisso Leonístico. Em 
prosseguimento convidou a PDG Zuraide Guedes para guarnecer o Pavilhão 
Nacional; o PCC Darly Vasconcelos para guarnecer o Pavilhão do Estado do Rio de 
Janeiro; o IPDG Adélia Fernandes para guarnecer o Pavilhão do Espírito Santo; a CaL 
Sonia Dornellas para guarnecer o Pavilhão de Porciúncula; e o PDG Antônio Moreira 
para guarnecer o Pavilhão de Lions Internacional. Convidou os presentes para que 
com ele e por mídia, entoassem a primeira estrofe e o estribilho do Hino à Bandeira. 
Agradeceu a todos pela presença nessa reunião, que procurassem participar ao 
máximo e em particular aos associados do LC Porciúncula pelo espírito leonístico, 
pelo esmero e pelo carinho com que prepararam a recepção aos presentes. 
Convidou a PDG Zuraide Guedes, para em nome do Poder Municipal, recepcionar e 
dar boas-vindas aos presentes e agradecer a presença de todos. Prosseguindo, 
nomeou o PDG CL Hélio Sussai para atuar como Mestre de Cerimonias do RGD. Este 
agradeceu a honra que lhe foi concedida e solicitou ao CL Secretário que fosse lida 
a Ata do II RGD – AL 2022/2023; requerendo questão de ordem o PCC Darly Anacleto 
Vasconcelos solicitou ao DG Alexandre Mendes, para dispensar a leitura da Ata, pois 
que todos já tinham conhecimento da mesma, eis que fora enviada a todos os 
membros do Gabinete via on-line. Colocada em discussão e votação a dispensa da 
leitura da ata, esta foi aprovada e, em nova discussão e votação, a Ata foi aprovada 
como redigida. Continuando o CL Secretário foi convidado a fazer a leitura de 
moções apresentadas. MOÇÃO UM: Do LC Campos Tamandaré apresentando a 2º 
VGD CaL MJF Neide Ramalho dos Santos Sena Otoni para concorrer ao cargo de 1ª 
VDG no AL 2023/2024.  MOÇÃO DOIS: Do LC de Pinheiros apresentando o CL Roque 
José Schimidte para concorrer ao cargo de 2ª VDG no AL 2023/2024. MOÇÃO TRÊS: 
Do DG Alexandre Felipe Vieira Mendes com o objetivo de proporcionar isenção de 
jóias e das cotas distritais aos clubes do Distrito no caso de novos associados 
empossados no período entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2023. Foram 
encaminhadas para parecer a Comissão de Moções sob a presidência do PDG Zoé  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Donatti. O DG Alexandre leu para os presentes a proposta apresentada pelo LC de 
Saquarema se propondo a realização da XXIV Convenção Distrital na cidade de 
Saquarema nos dias 05, 06, e 07 de maio de 2023, proposta esta que foi aprovada 
por unanimidade em Assembléia Geral daquele Clube. Queria propor ainda o CL 
Hélcio de Oliveira Coutinho como Diretor de Convenção. Colocou em discussão e 
depois em votação as propostas, sendo ambas aprovadas por unanimidade. O 
Mestre de Cerimonias convidou o CL Secretário para apresentar o relatório da 
Secretaria referente ao 2º Trimestre do AL 2022/2023. Disse ele que como já explanara 

no 2ª RGD, que essa missão é muito ingrata, pois o relatório termina em dezembro e já 
estamos em fevereiro, e por consequência completamente defasado, mas mesmo 
assim está publicado no site do distrito e em respeito a plenária irá se abster de 
tomar o tempo precioso do RGD com uma demonstração desnecessária. Colocado 
em discussão e depois em votação, o Relatório do Segundo Trimestre da Secretaria 
que se encontra no site do Distrito, foi este aprovado por unanimidade. Disse o 
Mestre de Cerimonias que seria agora a apresentação do relatório da Tesouraria, 
mas o CL Hélcio Coutinho não está presente, mas todo o relatório está publicado no 
site do Distrito. Mesmo assim, pedia que o CL Paulo Leal projetasse e explicasse 
dentro do possível para a plenária o relatório apresentado e caso alguém tivesse 
dúvidas arguisse o CL Tesoureiro. Foi projetado com detalhada explicação, inclusive 
o “recap” do Distrito, esclarecendo que também pelo tempo já está certamente 
defasado. Colocado em discussão e depois em votação, o Relatório da Tesouraria 
para o Segundo Trimestre foi este aprovado por unanimidade. Continuando o 
Mestre de Cerimonias convidou o CL André Perissé – Coordenador de LCIF do 
Distrito para fazer as entregas das Comendas Melvin Jones, sortear o consórcio para 
a Comenda Melvin Jones e apresentar a prestação de contas do Subsidio de Impacto 
para Distritos e Clubes.; Foram entregues as Comendas aos: CaL 2º VDG Neide 
Ramalho dos Santos Sena Otoni – LC Campos Tamandaré; CL Expedito das Graças 
Sena Otoni – LC Campos Tamandaré; CaL Dhara Ornelas da Costa Covre – LC de 
Pinheiros; CL Roque José Schimitde – LC de Pinheiros e CaL Ivana Sossai Zerbone 
Soares – LC de Cachoeiro Frade e a Freira. O sorteio do consórcio agraciou o PDG CL 
Zoé Antônio Donati – LC de Aracruz; passou a apresentação da prestação de contas 
do Subsidio de Impacto para Distritos e Clubes junto à Comunidade, enviado ao LC-
11, no valor de US$ 7.687 (sete mil seiscentos e oitenta e sete dólares americanos). 
Divididos, igualmente, entre 4 clubes do Distrito LC-11). Apresentada, a prestação 
de contas referente ao Relatório da Utilização do Subsidio  de Impacto para Distritos 
e Clubes de nº  DCG 22073/LC 11, destinado ao atendimento do Município de 
Aracruz para Dotar a Casa de Idosos José Segatto de Estrutura Básica de 
Operacionalidade, tudo sob a responsabilidade do Lions Clube de Aracruz, aprovado 
em 01/03/23 (mm/dd/yyyy) no valor de US$ 1,941 (mil novecentos e quarenta e um 
dólares americanos), que convertidos pelo dólar Leonístico de janeiro/23 perfaz R$ 
10.183,76 (dez mil cento e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), foi a mesma 
colocada em discussão, sem qualquer manifestação sobre o conteúdo, foi colocada     
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
em votação e finalmente  aprovada    por unanimidade   dos presentes.  Apresentada 
com detalhes, a prestação de contas referente ao Relatório da Utilização do 
Subsidio de Impacto para Distritos e Clubes de nº DCG 220738/LC 11, destinado ao 
atendimento do Município de Cachoeiro do Itapemirim, para Dotar de 
Infraestrutura Básica a Agência Transfusional do HIFA, tudo sob a responsabilidade 
do Lions Clube de Cachoeiro – Frade e a Freira, aprovado em 01/03/23 (mm/dd/yy) 
no valor de US$ 1,941 (mil novecentos e quarenta e um dólares americanos), que 
convertidos pelo dólar Leonístico de janeiro/23 perfaz R$ 10.183,76 (dez mil cento 
e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), foi a mesma colocada em discussão, 
sem qualquer manifestação sobre o conteúdo, foi colocada em votação e 
finalmente aprovada por unanimidade dos presentes. Apresentada com detalhes,  
a prestação de contas referente ao Relatório da Utilização do Subsidio  de Impacto 
para Distritos e Clubes de nº DCG 22074/LC 11, destinado ao atendimento do 
Município de Colatina/ES, para equipar 4 salas sensoriais para crianças autistas, 
tudo sob a responsabilidade do Lions Clube de Colatina-Centro, aprovado em 
01/03/23 (mm/dd/yy) no valor de US$ 1,941 (mil novecentos e quarenta e um 
dólares americanos), que convertido pelo dólar Leonístico de janeiro/23 perfaz R$ 
10.183,76 (dez mil cento e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), foi a mesma 
colocada em discussão, sem qualquer manifestação sobre o conteúdo, foi colocada 
em votação e finalmente aprovada por unanimidade dos presentes. Apresentada 
com detalhes,  a prestação de contas referente ao Relatório da Utilização do 
Subsidio  de Impacto para Distritos e Clubes de nº DCG 22076/LC11, destinado ao 
atendimento ao Município de Pinheiros/ES, para Dotar o COPBEM - Conselho 
Pinheirense do Bem-Estar do Menor, tudo sob a responsabilidade do Lions Clube de 
Pinheiros, aprovado em 01/03/23 (mm/dd/yy) no valor de US$ 1,864 (mil 
oitocentos e sessenta e quatro dólares americanos), que convertido pelo dólar 
Leonístico de janeiro/23 perfaz R$ 9.779,77 (nove mil setecentos e setenta e nove 
reais e setenta e sete centavos), foi a mesma colocada em discussão, sem qualquer 
manifestação sobre o conteúdo, foi colocada em votação e finalmente aprovada por 
unanimidade dos presentes. Encerrada essa parte, foi dada a palavra aos 
Assessores: De Meio Ambiente – PDG José Rodrigues-LC de São Pedro D’Aldeia; Do 
Concurso de Eficiência Administrativa – CL Edson C. Lemos – LC de Cabo Frio; De 
GLT – CL Carlos Augusto Garcia-LC de Cachoeiro do Itapemirim; De GMA – PDG CaL 
Zuraide Guedes-LC de Porciúncula. De GMT CaL Mônica de Mônaco Magalhães – LC 
Santa Teresa Colibri para fazer uma palestra sobre MOTIVAÇÃO E CLUBE 
EXCELÊNCIA. Encerrada a exposição, para descontrair foi efetuado parte do sorteio 
e houve um intervalo. Retomando fez uso da palavra o Assessor de GST – CL João 
Batista Colombi Junior – LC São Gabriel da Palha; a IPDG Adélia Fernandes que 
entregou os reconhecimentos de Clubes de Excelência 21/22 aos LC de Colatina, LC 
de Porciúncula, LC de Santa Tereza Colibri e LC de São Gabriel da Palha, ressaltando 
as suas dificuldades em governar tendo em vista ainda o forte recrudescimento da  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
pandemia. Foi dada a palavra ao PDG CL Zoé Donati – Presidente da Comissão de 
Moções para a apresentação dos relatórios das moções apresentadas. Colocadas 
em discussão e depois em votação foram as moções aprovadas por unanimidade. 
Fez uso da palavra a 2ª VGD Neide Ramalho Otoni que cumprimentou a mesa, 
dizendo da sua satisfação de estar mais uma vez participando de um RGD.  O PDG 
MJF Hélio Sussai agradeceu ao DG Governador a oportunidade de mais uma vez ter 
atuado como Mestre de Cerimonias. Encerrando os trabalhos o DG Governador 
agradeceu ao Mestre de Cerimonias todo o seu trabalho e convidou o CL Luiz 
Fernando Teixeira Leite do LC Santa Teresa Colibri para proferir a Oração Pelo Brasil 
e o PDG CL José Rodrigues do LC São Pedro D’Aldeia para proferir a Oração Final. 
Prosseguindo, ao final da Terceira Reunião do Gabinete Distrital – AL 2022/2023, o 
DG Governador ratificou o seu agradecimento ao Clube Anfitrião pelo seu 
desprendimento em prol do Distrito, pela campanha de Meio Ambiente 
desenvolvida e a todos os Clube presentes que elevaram o brilho da presente 
reunião e a todos, que de qualquer forma, direta ou indiretamente colaboraram 
para o êxito do evento. Dizendo ao encerramento “ATÉ SAQUAREMA”. Nada mais 
havendo a tratar, às 17.30hs encerrou-se o presente RGD e lavrou-se a presente 
ATA que será assinada pelo Secretário CL MJF Celso Luiz Pimentel Novaes e pelo DG 
PMJF Alexandre Felipe Vieira Mendes, Governador do Distrito LC-11, para que se 
cumpra as suas finalidades legais e estatutárias. Nova Friburgo, 11 de fevereiro de 
2023. 
                                                             

                                    CL MJF CELSO LUIZ PIMENTEL NOVAES                       DG PMJF ALEXANDRE FELIPE VIEIRA MENDES 

                                          Secretário AL 2022/2023                                     Governador AL 2022/2023 
 

                           
 
 
 

 
 


