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ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO DISTRITO LC11 AL 2016-2017  

                                          ANO DO CENTENÁRIO DE LIONS INTERNACIONAL 

                        GOVERNADOR CL  JOSÉ RODRIGUES DO SANTOS CaL LEILIAN 

                                          UNIÃO , COMPROMETIMENTO E AÇÃO 

                                                       

Aos 16(dezesseis)dias do mês de julho de 2016(dois mil e dezesseis)ás 13h00 (treze horas)no 

Teatro da Santa Casa de Misericórdia de Campos, localizada na cidade de Campos dos 

Goytacazes RJ, realizou-se, por convocação prévia e, após constatado o QUÓRUN legal, em 

primeira convocação e, em obediência ao Estatuto e as normas que regem o Conselho Distrital , 

a 1ª (primeira)Reunião do Conselho Distrital do Distrito LC11 do AL 2016-2017.A mesa Diretiva 

formada pela Assessora de Protocolo PDG Zuraide Figueiredo Guedes ficou assim composta: DG 

José Rodrigues dos Santos; CC Wilson Roberto Pinto Rodrigues na Condição de Orador Oficial 

do Evento, PDG Luiz C. Pessanha da Encarnação Secretário Distrital, CL Hélcio de Oliveira 

Coutinho -Tesoureiro Distrital ,CL Zoé Antônio Donati 1º Vice-Governador do Distrito CL Edson 

Francis 2º Vice Governador do Distrito , IPDG Jovelino Venturim Filho Presidente do Comitê de 

Honra , DG Jorge Eduardo Tavares de Lima Governador do Distrito LC12 ,PCC Darly Anacleto de 

Vasconcellos , Dr João Carlos Borromeu Piraciaba ,membro da Junta Interventora da Santa Casa 

de Misericórdia de Campos , PDG Francisco Roberto Carvalho Moreira representando os quatro 

Clubes da cidade de Campos dos Goytacazes bem como os demais CCLL PDGS presentes à 

Reunião  que  foram convidados a tomarem assento nas primeiras cadeiras da plenária : Álvaro 

Moreira da Costa, Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, Luiz Carlos Nunes ,Josias Marques de 

Azevedo, Danilo Edson Duarte ,Lacy Amorim e Vanderlan Peçanha. Convidado também para a 

mesa diretiva, representando os Presidentes de Região e de Divisão presentes, o CL Jairo Alves 

Nunes Presidente da Divisão C2. A PDG Zuraide fez constar que as primeiras cadeiras da plenária 

estavam destinadas, também aos Presidentes de Região de Divisão e de Clubes que, 

solenemente, foram convidados, como, também, todas as CCLL(a) e DDMM para ficarem de pé 

para serem saudados pela plenária e, logo a seguir, declarou composta a mesa diretiva passando 

a palavra ao Governador do Distrito CL José Rodrigues dos Santos. Dando início aos trabalhos o 

Governador José Rodrigues: “Pedindo Deus pela grandeza da Pátria e a Paz entre os povos da 

terra, declarou aberta a 1ª Reunião do Conselho Distrital do Distrito LC11, AL 2016-2017 “ano do 

Centenário de Lions Internacional”, solicitando a CaL Leilian para proferir a Invocação a Deus. 

Logo a Seguir o Governador compôs a guarnição dos Pavilhões como segue: Campos dos 

Goytacazes-CaL Selma do LC de Campos Planície; Lions :CaL Odalva do LC de Guarapari; Espírito 

Santo: CaL Rosicler do LC de Aracruz; Rio de Janeiro: DM Vanessa do LC de Itaperuna; São Paulo 

:CaL Elizabeth do LC de Santos Ponta da Praia (SP) e a CaL Leilian: Pavilhão Nacional. Guarnecidos 

os Pavilhões o GD José Rodrigues convidou a todos, para, com ele, entoarem a primeira estrofe 

e o estribilho do Hino à Bandeira Nacional Brasileira. Em seguida o GD José Rodrigues passou a 

palavra a CC Wilson Roberto Pinto Rodrigues para presidir a cerimônia de sua posse, haja vista 

que o DG José Rodrigues, devido ao seu estado de saúde não fora à Convenção Internacional, em 

Fukuoka- Japão para ser empossado junto aos demais Governadores eleitos para o AL 2016-2017 

do mundo Leonístico. Após  o cerimonial que precede o Ato de posse o DG José Rodrigues 
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prestou, nas presenças de todos, o juramento do Cargo de Governador de Distrito sendo 

declarado pelo investidor em nome do Presidente  Internacional CL Robert “Bob” Corlew, 

empossado no cargo de Governador do Distrito LC11 para o AL 2016-2017.Terminado a posse 

cujo Ato teve grande brilhantismo tendo sido trazido pelo Investidor ,através dos recursos da 

informática, a Convenção Internacional até à plenária do Conselho Distrital fazendo com que 

todos os presentes se  sentissem  participando da mesma. O DG José Rodrigues agradeceu, 

emocionado, ao CL CC Wilson pela belíssima cerimônia de sua posse e a demonstração de carinho 

da plenária e falou de sua recuperação agradecendo ao CL Pedro Lima do LC de Santo Antônio 

de Pádua quando, ao dar posse a novos associados do Clube, teve contato com o CL Antônio 

Bussade Junior , médico, e, na época, Presidente do LC de Itaperuna, que se ofereceu para 

colaborar com seu tratamento. Estendeu seus agradecimentos ao CCLL e DDMM do LC de 

Itaperuna, pelo apoio recebido, antes, durante e depois de seu tratamento. Dando continuidade 

aos trabalhos nomeou, passando o colar representativo das funções, a PDG Zuraide Figueiredo 

Guedes, para Mestre de Cerimônia. Após os agradecimentos de praxe pela honraria das funções, 

a PDG Zuraide ratificou a importância dos membros deliberativos tomarem assento nas primeiras 

cadeiras da plenária, citando, desta vez, os Presidentes de Região e de Divisão presentes a saber: 

Região A CL José Carlos Tagliaferre. Região C: José Geraldo Burla de Aguiar. Região D: CL Jadir de 

Oliveira Silva. Região E: CaL Vera Regina. Região F: CL Thiago Siqueira Ramos. Divisão A1: CL 

Carlos Covre. Divisão B1 – CL Gregório Rocha Venturim. Divisão B2- Luiz Kelly M. dos Santos. 

Divisão C1: CaL Marlene Souza Cesar.  Divisão D1:CL Oswaldo Aparecido Marcussi. Divisão D2: 

CL Ewerton Dias. Divisão E1:CaL Aurora Pacheco Divisão E2 CL Edson Cardoso Lemos. Divisão F1: 

José Antônio R. de Almeida e Divisão F2 CL Joubert de Araujo Ennes. Logo a seguir a Mestre de 

Cerimônia solicitou ao Secretário do Distrito, CL PDG Luiz Carlos Pessanha da Encarnação para 

ler as Resoluções de Nomeação do Governador, ressaltando que todas as Resoluções bem como 

todos e quaisquer Atos da Governadoria estão dispostos no SITE do Distrito. Logo após a leitura, 

a Mestre de Cerimônias PDG Zuraide solicitou ao Secretário para ler a ATA do 4º (quarto) 

Conselho Distrital do AL 2015-2016 que, por proposição, submetida à plenária e por ela aprovada, 

de autoria do CL PCC Darly Anacleto de Vasconcellos, sob o argumento de que todos já tinham 

conhecimento do conteúdo da referida ATA, foi dispensada a leitura da mesma. Colocada, então, 

em discussão e não tendo que a discutisse foi a ATA submetida à votação sendo aprovada por 

unanimidade pelos membros deliberativos do Conselho Distrital. A seguir foi passada a palavra 

ao DG José Rodrigues para falar sobre as metas da Governadoria para o AL 2016-2017.Sobre as 

metas o Governador lembrou que as mesmas são do conhecimentos de todos haja vista estarem 

publicadas no SITE e, também, nas pastas entregues a todos os participantes da RCD, mas 

enfatizou as 4 (quatro)prioridades do Presidente Internacional: Juventude – Combate à Fome, 

Meio Ambiente e Visão. Falando sobre o IPDG Jovelino Venturim que deixou o caminho livre 

para ajudar nas suas metas, enfatizou como meta o aumento do efetivo do LC11 em, pelo menos, 

5%, (cinco por cento) e evitar, a todo custo, a perda de associados. Convidou a todos para o 

plantio de 10.000(dez mil) árvores numa ação conjunta de todos os Clubes do Distrito fixando o 

dia 21 de setembro, próximo, para esta importante atividade. Fixou a data de 11 de dezembro 

do corrente para a realização dos Clubes numa Ação Global para melhorar a vida dos menos 

favorecidos. Falou, ainda, sobre expandir o programa de Lions Quest sobre a coordenação da CaL 



3 
 

PDG Zuraide e da Special Olinpcus, sobre a coordenação do CL PDG Deocleciano, cujo programa 

é sucesso absoluto no Distrito LC1, dizendo que, o que é bom, devemos copiar. Pediu a 

participação de todos os Clubes do Distrito para o CARTAZ SOBRE A PAZ coordenado pela CaL 

Ângela Gripe. Falou sobre o apoio aos Jovens num reconhecimento que, no futuro eles darão 

continuidade aos nossos trabalhos. Falou sobre a ajuda financeira que o Distrito LC11 recebeu 

de LCIF e que precisamos fazer para a Fundação doações para que possamos continuar a receber 

verbas para nossos projetos e, que, para tanto, nomeará Assessores de Projetos junto a Fundação 

Lions sendo um do RJ e outro do ES. Falando sobre o Centenário de Lions Internacional sobre a 

Coordenação do PDG Pessanha, enfatizou que todos os serviços do AL que se inicia deve ter como 

foco o Centenário lembrando que, de início, as Sessões solenes das Câmaras de Vereadores, bem 

como, o patrocínio de bancos em praças públicas, tendo o símbolo do Centenário estampados 

nos mesmos, são providências vitais para Lions Internacional e solicitou, a todos, o maior 

empenho para suas realizações. Terminou a sua fala enfatizando, mais uma vez, que necessitará 

da ajuda de todos, pois, ninguém caminha sozinho. Em seguida a Mestre de Cerimônias, PDG 

Zuraíde convidou o CL Aloiso do LC de Campos para apresentar o Dr João Carlos Borromeu 

Piraciaba, Presidente da Junta Interventora da Santa Casa de Misericórdia de Campos. Após, a 

apresentação, o Dr Borromeu iniciou sua palestra sobre doenças Renais, antes, porém, falando 

em nome da Santa Casa, agradeceu aos Lions Clubes de Campos pela oportunidade da alegria e 

satisfação em sediar, mais uma vez, um evento do Lions Clubes, esperando que todos se sintam 

bem e confortável. Terminada a palestra do Dr Borromeu que agradou a todos recebeu do DG 

José Rodrigues em nome do Distrito LC11 os mais profundos agradecimentos. A PDG Zuraide 

concedeu a palavra ao DG Jorge Eduardo Tavares de Lima do Distrito LC12, do colegiado do DG 

José Rodrigues. Após ao saudações de praxe o CL DG Jorge Eduardo falou da sua alegria em poder 

estar participando do 1º RCD do LC11 ressaltando que o entusiasmo do CL DG José Rodrigues o 

fez vir de Governador Valladares MG e, que, o Distrito LC11, com certeza, terá uma gestão dentre 

as melhores passadas, ora sob a liderança entusiástica do Governador CL José Rodrigues a quem 

entregou um Pin da Convenção Internacional de Fukuoka-Japão. Logo a seguir a PDG Zuraide 

convidou o PCC Darly Anacleto de Vasconcellos para fazer a apresentação do CL CC Wilson 

Roberto Pinto Rodrigues, presidente do Distrito Múltiplo LC, Orador Oficial da RCD. Após a 

apresentação foi dado a palavra ao CC Wilson para falar sobre o “SLOGAN”(LEMA) do DG José 

Rodrigues “UNIÃO, COMPROMETIMENTO E AÇÃO”. Dando conotação a origem e o sentido de 

cada palavra que compõe o slogan, o CC Wilson desenvolveu de forma brilhante a aplicação da 

mensagem contida em cada PALAVRA, em serviços leonisticos, para o engrandecimento do 

Distrito LC11.Logo após a palestra o CC Wilson junto com sua esposa CaL Beth e o DG José 

Rodrigues e sua esposa CaL Leilian trocaram mimos entre si. Em seguida foram os trabalhos 

suspensos para o coffee Break. Reiniciando os trabalhos a PDG Zuraide, Mestre de Cerimônias 

convidou a Sra. Ana Paula juntamente com o Sr Thiago para proferir a palestra enfatizando a 

“Special Olympics”. Terminada a palestra que, também, agradou a todos, o DG José Rodrigues 

agradeceu aos palestrantes e solicitou a PDG Zuraide que desse prosseguimento aos trabalhos. 

Na oportunidade o CL 2º Vice Governador Edson Francis propôs uma Moção de Plenária para 

solicitar a Lions Internacional a Verba de 2.000(dois mil) dólares disponibilizado para Pessoas 

portadoras de deficiência física, que, posta em discussão e votação, foi a mesma aprovada por 
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unanimidade, ficando o CL 2º Vice Governador Edson Francis encarregado das formalidades para 

requerer a referida verba. Dando prosseguimento dos trabalhos a PDG Zuraide   passou a palavra 

ao PDG Pessanha, Secretário do Distrito que noticiou as novas Resoluções do Governador a 

saber: Resolução Nº 10 – Nomeia a CaL Adélia do LC de Cachoeiro de Itapemirim Assessora de 

Jovens Líderes”. Resolução Nº 11 – Nomeia Todos os PDGS do Distrito LC11 como seus Assessores 

Especiais. Resolução Nº 12 –Nomeia Membros do Conselho Consultivo do Governador Junto ao 

Distrito Múltiplo LC os PDGS: Francisco Roberto de Carvalho Moreira, Zuraide Figueiredo Guedes 

e o IPDG Jovelino Venturim Filho. Resolução Nº 13 – Nomeia o CL Edson Cardoso Lemos do Lions 

Clube de Cabo Frio para o Cargo de Diretor Geral da XVIII Convenção Distrital. Logo a seguir foram 

lidas as Moções apresentadas a saber: Moção Nº 1 –dos Lions Clubes: de Cachoeiro de Itapemirim 

´- Cachoeiro do Itapemirim Frade e Freira e Cachoeiro de Itapemirim Rubem Braga ,  para Sediar 

a 2ª Reunião do Conselho Distrital a ser realizada no dia 22 de outubro do corrente .Moção Nº 2 

–do Lions Clube de Guarapari para Sediar a 3ª Reunião do Conselho a ser realizada no final  de 

janeiro ou em princípio de fevereiro de 2017 e Moção Nº 3 – Do Lions Clube de Cabo Frio para 

Sediar a 4º Reunião do Conselho e a XVIII Convenção Distrital do Distrito LC11 nos dias 7,8 e 9 de 

abril de 2017.Como não havia concorrentes para sediar os mesmos eventos ,por proposição do 

Secretário, PDG Pessanha , e aprovado pela plenária com direito voto e, na forma regimentar,  

foram as moções aprovadas por aclamação. Logo a seguir, a Mestre de Cerimônias convidou o 

CL Edson Cardos Lemos, do LC de Cabo Frio e Diretor Geral da XVIII Convenção do LC11, para 

falar sobre a mesma. Após agradecer pela honraria e a confiança pela nomeação do cargo, o CL 

Edson apresentou no Telão a cidade de Cabo Frio descoberta em 1503 por Américo Vespúcio e 

fundada em 1615, através de um filme promocional, com suas belezas naturais destacando suas 

praias e as dunas de areias brancas   e sua vocação turística aliada a hospitalidade dos cabo-

frienses, cuja filme ficará à disposição de todos no SITE do Distrito. Falou do entusiasmo dos(as) 

companheiros (as) do Lions Clubes de Cabo Frio e dos demais Clubes da Região dos Lagos que se 

preparam para receber os Convencionais na Convenção do Centenário de Lions Internacional e, 

finalmente, falou sobre as instalações do Hotel Paradise, sede do evento, e enfatizou que o êxito 

da Convenção dependerá do apoio e das presenças de todos para que possamos premiar um ano 

de trabalho do Governador José Rodrigues a quem denominou de “Guerreiro”. A seguir a CaL 

PDG Zuraide convidou o CL Aloísio do LC de Campos para falar sobre a noite de companheirismo. 

Dando continuidade foi passada  a palavra ao CL Hélcio Coutinho para fazer a apresentação da 

previsão orçamentária do 1º Semestre do Ano Lobístico 2016-2017 fixando a semestralidade ,per 

capita,  de associados no valor de  R# 70,00 e para associados familiares de R$ 55,43    

explicando que o aumento de R$ 3,00 por associado(a) se deu devido ao aumento anunciado na 

taxa a ser repassada para o Distrito Múltiplo LC .Após um questionamento da CaL Maria Alípia, 

sobre não constar da previsão o saldo a ser repassado pela gestão anterior e com as devidas 

explicações, do tesoureiro , foi a previsão orçamentária aprovada. Logo após, foi convidado o CL 

IPDG Jovelino para a sua prestação de contas do AL 2015-2016.O CL IPDG Jovelino Venturim Filho 

convidou o CL Hélio Sussai ,Secretário Tesoureiro da gestão 2015-2016 e associado do Lions Clube 

de Pinheiros ES, para apresentar os relatórios finais, da Secretaria e da Tesouraria da Gestão. 

Após tecer comentário cobre sua saúde o CL Hélio Sussai lembrou a todos que os dados 

estatísticos e os relatórios de movimentação de associados e os financeiros estão à disposição 
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no SITE do Distrito. Falou sobre o fechamento do LC São Mateus Cricaré mas  que, com seu 

fechamento dois novos Clubes foram fundados na mesma cidade, os Lions Clubes de São Mateus 

Centro e São Mateus Vale do Cricaré e lamentou que, no apagar das luzes, perdemos o Lions 

Clube de São Gonçalo. Finalizando o relatório da Secretaria o CL Hélio José Sussai relatou que a 

gestão 2015-2016 recebeu o Distrito LC11 com 1.474 e fechou a gestão com 1.461 com a perda 

de 13 Associados. Falando sobre a tesouraria o CL Hélio Sussai, reafirmando que, também,  a 

movimentação financeira acha-se à disposição de todos no SITE do Distrito  cujo saldo final que 

passa para a gestão 2016-2017 é de R$ 64.117,10 depositados no Banco do Brasil em Guarapari, 

assim distribuído como segue: R$ 35.336,80 na Conta Nº 35060 ; R$ 18.278,65 na Conta 

Poupança de mesmo Número e na Conta Poupança Rio Bananal de Nº 49.960 o valor de R$ 

10.101,65 e, em caixa, a quantia de R$ 400,00.Ressaltou,finalmente ,que os valores da Conta 

Corrente/Poupança Nº 35060 cuja soma é de R$ 53.615,45 contemplam saldos, 

administrativos, saldos de Convenções do AL que se finda e Convenções passadas, como 

também os valores destinados a Leos e Castores . Sobre o saldo da poupança Nº 49.960 no valor 

de R$ 10.101,65 referente ao Projeto Rio Bananal o CL Hélio José Sussai informou que numa 

próxima oportunidade os responsáveis pelo mesmo deverão falar sobre o andamento das obras. 

A Cal Maria Alípia do LC de Araruama e membro da Comissão de Finanças indagou se o saldo da 

Convenção do AL 2015-2016 foi depositado em conta de poupança, conforme determinação do 

Conselho Distrital cuja movimentação e uso só poderá ser usado em convenção quando 

devidamente autorizado. Em resposta o CL Hélio Sussai informou que o saldo da XVII Convenção 

não se encontrava em conta poupança em separada, estando contido no valor total repassada 

para a presente gestão. A Cal Alípia ratificou a sua recomendação de aprovação das contas da 

Gestão 2015-2016.Logo a seguir, O CL Hélio Sussai, após receber o carinho da plenária através 

de salva de palmas, convidou o CL PCC Darly, na qualidade de coordenador da XVII Convenção 

para a prestação de Contas especificas da mesma. O PCC Darly falando sobre a Convenção 

enfatizou e agradeceu a todos que contribuíram financeiramente como também nos trabalhos 

que culminou com uma belíssima Convenção tanto farta quanto alegre, descontraída e fraterna. 

Ressaltou as  doações  recebidas de companheiros(as) e de terceiros ,conforme consta 

devidamente registrado nos relatórios dispostos no SITE do Distrito que farão parte dos Anais 

como também ficarão gravados no histórico do Distrito LC11  e, como resultado financeiro, 

ressaltou que, da verba no valor de 68.976,00,informado pelo CL Hélio Sussai ,  pagos pelos 

associados destinados à Convenção ,recebeu do Distrito para a XVII convenção ,apenas R$ 

45.000,00 e, de doações, incluindo rifas e outras ajudas, a soma de R$ 37.511,90 perfazendo o 

total de receitas de R$ 82.511,90 e, tendo como despesas, o valor total de R$ 80.857,65 com 

resultado final positivo de R$ 1.654,25 cujo valor foi devolvido para a tesouraria do Distrito. 

Terminando sua apresentação o PCC Darly Anacleto de Vasconcellos colocou-se à disposição da 

plenária para responder a qualquer dúvida dos presentes, mas não houve questionamento e, 

sim, muitos aplausos. A seguir o Governador José Rodrigues colocou em discussão o relatório 

da Comissão de Finanças cujo parecer recomendava a sua aprovação e como não havendo 

quem o discutisse foi colocado em votação, sendo as contas da Gestão 2015-2016 que fora 

governada pelo, ora IPDG CL Jovelino Venturim Filho, incluindo as contas da XVII Convenção, 

aprovada por unanimidade. Logo a seguir foi convidado o CL PCC Darly Anacleto de Vasconcellos 
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para a prestação de contas do Projeto APAE de Guarapari. O CL PCC Darly disse que naquele 

momento tinha o privilégio de prestar contas ao Distrito LC11 do Projeto APAE GUARAPARI 

financiado por LCIF e os Lions Clubes: Vitória Mater e Guarapari O CL PCC Darly falou da grande 

alegria pela elaboração do projeto no valor Total de R$ 104.144,54 (cento e quatro mil, cento 

e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) , o primeiro de relevância realizado 

pelo Clube, que teve a prestimosa participação do LC Vitória Mater e subsidiado por LCIF ,que 

motivou e envolveu a Sociedade Guarapariense a concluir as obras da Sede da APAE, que se 

encontrava paralisada. Este projeto ,enfatizou o PCC Darly, e o Projeto de Rio Bananal, fazem 

com que nosso Distrito reflita sobre nossa necessidade de trabalharmos muito em prol da 

nossa Fundação. Finalizando sua prestação de contas o PCC Darly  prestou conta dos valores 

recebidos  e pagos aos fornecedores de materiais e equipamentos para o Projeto da APAE 

através de cheques nominais, todos, emitidos contra o Banco Banestes –Agência 174 conta 

corrente nº 25.737.974 ,como segue: Cheque 000001 no valor de R$ 6.125,00 favorecido –José 

dos Santos Eirelli EPP – Cheque 000002 no valor de 4.996,00 favorecido Lojas Simone -Cheque 

000003 valor de R$ 12.604,00 favorecido Maxi Equipamentos LTDA EPP . Cheque Nº 000004 

valor de 27.110,00 favorecido Ubiratan Souza Vieira ME. Cheque Nº 000005 valor de 47.658,60 

favorecido Photonlux Indústria e Com. LTDA ME. Cheque Nº 000006 valor de R$ 5.500,00 

favorecido Vital Móveis e Cheque Nº 000007 no valor de R$ 150,94 favorecido Associação 

Internacional de Lions Clubes, perfazendo o Total de R$ 104.144,54, valor total do projeto. Foi 

então, pelo DG José Rodrigues, submetida a prestação de contas do Projeto APAE de Guarapari 

em discussão da plenária e não havendo quem quisesse discuti-la foi a mesma colocada em 

votação, sendo aprovada por unanimidade, Logo a seguir foi passada a palavra ao IPDG Jovelino 

para suas considerações finais. Sintetizando seus agradecimentos, aos Assessores, presidentes 

de   Região e de Divisão e ao Comitê de Honra, aos Clubes pelos seus Presidente e aos seus Vices 

Governadores Zoé Antônio Donati e Edson Francis. Falou das dificuldades. Dizendo que, não 

fosse o vigor de sua equipe, forte, competente e disposta a ajudar, seria muito difícil dar conta 

do seu mandato, mas, também, falou dos bons momentos que ele e a CaL Sandra vivenciaram 

como Governadores do Distrito LC11.Continuado o IPDG Jovelino disse que sua equipe conseguiu 

reestruturar funcionalmente e sanear as finanças do Distrito. Citou, dentre outros o PCC Darly à 

frente do Projeto a nível da APAE. Citou a ajuda dos PDGS Lacy Amorim, Ráfare, Wilson Tótola, 

Danilo, Nunes, Josias , Moreira. Citou a PDG  Zuraide, junto a Lions Quest. Falou do PDGS : 

Robertão, Jair Torres com sua CaL Terezinha, Pessanha e o PCC Ivan. Citou Eliane de Niterói e 

Adélia de Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira. Citou, também, os CCLL David Lóss e 

Laudir na comunicação. Agradeceu aos Lions Clubes de Linhares, Nova 

Venécia e Aracruz na reestruturação e fundação dos Lions Clubes de São 

Mateus: Centro e Vale do Cricaré , tendo a prestimosa ajuda do CL José Carlos 

de Nova Venécia na coalizão entre esses dois clubes. Agradeceu ao Lions Clube 

de Santa Tereza, por sediar a Convenção. Citou o CL Altamir Zamperlini na 

restruturação do Leo Clube de Aracruz. Agradeceu a CaL Soraya à frente do 

GLT, e destaque, , pela grande ajuda recebida ,ao seu Secretário Tesoureiro 

´CL Hélio Sussai e sua CaL Denice e, finalmente, disse que dentre os PDGS, 

Assessores, Presidentes de Região e de Divisão e de Clubes, teve ajuda de 



7 
 

todos, inclusive das Companheiras e Domadoras ,  sem refutar nenhum, mas, 

que, apenas, alguns tiveram a oportunidade de ajuda-lo um pouco mais. 

Agradeceu, também ao CL Paulo Leal Assessor de informática e Janaina e fez 

uma referência especial a CaL Sandra sua esposa e fiel escudeira. A 

seguir o CL IPDG Jovelino fez a entrega do Troféu Destaque a todos os 

citados e presentes no Conselho Distrital. O CL Hélio José Sussai solicitou a 

PDG Zuraide que lesse uma mensagem, em seu nome de sua esposa CaL 

Denice, agradecendo, de público, a JANAINA , pela grande ajuda recebida 

durante o AL 2015-2016. Logo a seguir, o IPDG Jovelino fez a entrega de duas 

Comendas a dois novos Companheiros Melvin Jones do LC de Araruama, sendo 

os homenageados: CL Aldir de Carvalho Antunes e a CaL Maria Alípia Maia de 

Almeida e, mais uma vez, agradeceu a todos pela ajuda na sua gestão, 

momento em que foi efusivamente aplaudido pela plenária. O DG José 

Rodrigues dos Santos informou que estavam presentes 164 participantes  

naquela 1ª Reunião do Conselho , conforme planilha recebida pelos clubes 

anfitriões do evento e convidou os Presidentes de Região, de Divisão e 

Assessores, presentes, para receberem O PIN representativo de suas funções 

e anunciou a liberação do valor de R$ 1.000,00(mil reais) para ajuda à Santa 

Casa de Misericórdia de Campos, em agradecimento pela acolhida. Sobre a 

homenagem a ser prestada pelo CL Cledilson do LC de Macaé, devido ao 

avançar da hora, ficou de ser dado um espaço para o ato, na próxima Reunião 

do Conselho. Logo a seguir, O DG José Rodrigues convidou a CaL Maria Inês, 

esposa do DG Jorge Eduardo do Distrito LC12, para fazer a Oração pelo Brasil, 

e, em seguida, convidou a CaL Beth, esposa do CC Wilson Roberto Pinto para 

guarnecer   o Pavilhão Nacional sob os aplausos da Plenária. Agradecendo, 

mais uma vez, as presenças de todos, fez soar o sino, dando por encerrada a 

Primeira Reunião do Conselho Distrital do AL 2016-2017,do Distrito LC11 e, 

eu CL PDG 1998/1999 Luiz C. Pessanha da Encarnação, Secretário do Distrito, 

lavrei a presente ATA que vai por mim e pelo DG José Rodrigues dos Santos 

assinada. Santa Casa de Misericórdia de Campos dos Goytacazes RJ, aos 

dezesseis dias do mês de Julho de 2016.    

 

 

CL PDG Luiz C. Pessanha da Encarnação      CL DG José Rodrigues dos Santos         

                     Secretário                                                                               Governador               

                     AL 2016-2017                                                                                   AL 2016-2017 


