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Ata da 2ª Reunião do Gabinete Distrital (RGD) – Distrito LC-11 – AL 2017/2018 

 

Aos 21(vinte e um) dias do mês de outubro de 2017 (dois mil e dezessete), às 13h30 (treze horas e trinta minutos), no salão 

nobre da Câmara de Vereadores de Macaé, localizado na cidade de Macaé/RJ, foi realizada a primeira plenária da 2ª Reunião do 

Gabinete do Distrito LC-11 – II RGD, do ano leonístico 2017/2018. A mesa Diretora, para a primeira plenária, foi composta pelo 

PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos que convidou o Governador do Distrito CL Zoé Antônio Donati; o Secretário do Distrito 

CL Edimar Giacomin; a Oradora Oficial do Evento a CC CaL Francisca Talarico – Presidente do Conselho de Governadores do 

Distrito Múltiplo LC; o CL Edson Francis da Silva Souza, 1º Vice-Governador do Distrito LC-11; o CL Hélio José Sussai, 2º  Vice-

Governador do Distrito LC-11; o PDG CL Luiz Carlos Pessanha da Encarnação, 2º Vice-Presidente do Conselho de Governadores 

do Distrito Múltiplo; o IPDG CL José Rodrigues dos Santos; o PDG Álvaro Moreira da Costa;  o PDG Francisco Roberto de 

Carvalho Moreira; a PDG Zuraide de Figueiredo Guedes; o PDG José Adalberto Rebello de Oliveira; o PDG e Gumercindo 

Moura, Presidente do Lions Clube Macaé; o PDG Luiz Carlos Nunes; o PDG Josias Marques de Azevedo; o PDG Vanderlan 

Peçanha e o CL Marcelino Souza Arantes, Presidente do Lions Clube Macaé Imbitiba.  Em seguida solicitou aos demais 

Assessores e os Presidentes de Região e de Divisão presentes para sentarem nas primeiras filas de cadeiras facilitando, dessa 

forma, a contagem dos votos nas votações. A seguir, declarando estar composta a mesa, passou a direção dos trabalhos ao DG 

CL Zoé Antônio Donati que invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre os povos, declarou aberta a primeira plenária 

da 2ª Reunião do Gabinete Distrital AL 2017/2018 e convidou a todos para que de pé fazer um minuto de silencio em 

homenagem ao CL Roberto Mourão, do Lions Clube Macaé Imbetiba, falecido nessa semana e a todos os demais falecidos 

recentemente. Em seguida convidou a   CaL Rosicler Devens Donati para fazer a prece de Invocação a Deus. Prosseguindo, 

convidou a CC CaL Francisca Talarico para guarnecer o Pavilhão Nacional, o CL Marcelino Souza Arantes para guarnecer o 

Pavilhão do Estado do Rio de Janeiro, o CL Rogério Testa para guarnecer o Pavilhão do Estado do Espírito Santo, o CL Jan Mac 

Neto para guarnecer o Pavilhão do Município de Macaé e a CaL e filhota Ana Carolina para guarnecer o Pavilhão do Lions 

Internacional e a todos para entoarem a primeira estrofe e o estribilho do Hino à Bandeira. Agradeceu a presença de todos que 

se dispuseram, apesar da distância, a se deslocar para Macaé e participar da segunda RGD para mais uma etapa dos trabalhos 

do ano leonístico dando uma demonstração de união e prestigio, ressaltando a numerosa presença de PDGs presentes. 

Agradece de forma especial a presença da Oradora oficial a CC CaL Francisca Talarico. Em seguida, convidou o PCC CL Darly 

Anacleto de Vasconcelos para atuar como Mestre de Cerimônia, que agradece a honrosa indicação, prometendo desempenhar 

suas funções da melhor maneira possível. Dando continuidade convidou o Secretário do Distrito LC11, CL Edimar Giacomin para 

proceder à leitura da Ata do I RGD AL 2017/2018. O PDG CL Luiz Carlos Pessanha da Encarnação solicita, pela ordem, dispensa 

da leitura da Ata tendo em vista esta ser de conhecimento de todos e publicada no site do distrito. O DG CL Zoé coloca em 

discussão, aprovação e votação a proposta do PDG CL Pessanha. A proposição foi aprovada. Em seguida coloca em discussão, 

votação e aprovação a Ata do I RGD AL 2017/2018 que fora disponibilizada no site do distrito. A Ata foi aprovada por 

unanimidade. O Mestre de Cerimonias convida o CL Edimar para a leitura das Portarias e Resoluções do primeiro trimestre 

assinadas pelo Governador para o AL 2017/2018. O CL Secretário informa ter apenas a resolução Nº 16 que passa a ser lida. 

Resolução Nº 16 AL 2017/2018. O Governador do Distrito no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais; considerando a 

crescente participação das mulheres na posição de liderança na sociedade; considerando o grande trabalho desenvolvido pela 

Companheiras e Domadoras em seus clubes e no Distrito; considerando ser uma meta do Presidente Internacional e também do 

Governador do Distrito ter maior número de Companheiras como associadas do Lions; Resolve, de acordo com o artigo 1º, 

ISENTAR da joia de ingresso devida ao Distrito todas as mulheres que se associem ao Lions(Domadoras ou não), no período  

compreendido entre primeiro de julho de 2017 a trinta de junho de 2018, com o objetivo de incentivar a sua associação ao 

movimento leonístico. O DG CL Zoé esclarece que essa resolução tem como objetivo valorizar e prestigiar a entrada das 



ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES 

DISTRITO LC-11    AL 2017-2018 
(CNPJ: 27.784.685/0001-60) 

DG ZOÉ ANTONIO DONATI 
CaL ROSICLER 

“RENOVAR E CRESCER PARA SERVIR” 

Sede Administrativa: Rua Santana do lapó, 31/205 - Ed. Livorno - CEP: 29215-020 – Muquiçaba - Guarapari - ES 
TeleFax: (27)  3262-8472 -   l ionslc11@lionslc11.org .br  -   www.l ionslc11.org.b r  

mulheres no Lions e, também, tornar legal esse procedimento que já vinha sendo adotado desde a gestão do IPDG CL 

Rodrigues.  O Mestre de Cerimonias solicita, em seguida, a leitura das moções apresentadas que deverão ser encaminhadas a 

Comissão de Moções. O Secretário informa ter apenas uma moção apresentada pelo Gabinete Distrital que passa a ser lida. 

Moção Nº 01. Considerando que há necessidade da administração do Distrito manter o valor das cotas distritais atualizadas 

anualmente; considerando que o Distrito Múltiplo LC adota a pratica da correção anual pelo índice oficial IGP-M (Índice Geral de 

Preços e Mercadorias); RESOLVE sugerir que as cotas distritais sejam corrigidas anualmente pelo IGP-M a partir do AL 

2018/2019. Em seguida o Mestre de Cerimonias informa que é chegado o momento mais importante da plenária e assim sendo 

convida o PDG CL Gumercindo para a leitura do currículo da oradora oficial a CC CaL Francisca Talarico. O PDG CL Gumercindo 

faz a leitura do currículo. O CL DG Zoé solicita que a mesa seja desfeita para a palestra da CC CaL Francisca Talarico.  A CC CaL 

Francisca Talarico faz uma palestra muito interessante e motivadora em que reforça a “a força do nós, o poder da oração e o 

poder do serviço” onde “nós nos preocupamos, nós nos importamos e nós servimos” para mostrar que o Lions Internacional 

propõe uma nova visão de trabalho com mudanças na estrutura de serviços globais onde, não só a visão, mas a prevenção e 

combate ao diabetes, o combate à fome, o cuidado com o meio ambiente e a prevenção e combate ao câncer pediátrico 

passarão a ter a atenção, recursos financeiros e trabalho dos voluntários do mundo todo. Essa mudança na estratégia é 

fundamental para continuarmos crescendo no próximo milénio. E para isso é preciso ter Liderança, ter Ação, ter Crescimento e 

Fidelização. Finaliza dizendo que “nem todo lugar onde você cabe é o lugar onde você pertence”. Em seguida o DG CL Zoé 

solicita a recomposição da mesa e agradece a CC CaL Talarico pela brilhante palestra e pelos ensinamentos proferidos dizendo 

que nos já 30(trinta) clubes visitados tem visto e presenciado o que dissera em sua fala. Mudança de atitude, de 

comportamento e de ideias para o caminho da renovação dos clubes. Seguindo o Mestre de Cerimonias convida o casal DG CL 

Zoé e a CaL Rosicler para prestar uma homenagem a CC CaL Talarico e aproveita para registrar a presença da CaL Isadora Rocha 

Gamberti presidente do LEO Clube de Aracruz. O casal Governador faz a entrega da homenagem a CC CaL Talarico e convida a 

CaL Ana Carolina, filhota da CC CaL Talarico, para, também, receber uma homenagem. O DG CL Zoé diz que a CC CaL Talarico 

fará entrega de PINS recebidos do Lions Internacional e Nominatas do Distrito, bem como, leitura e entrega de 

correspondências a diversos companheiros nesse momento. Entrega ao CL Thiago do Lions Clube Bom Jardim correspondência 

em agradecimento pelo crescimento do seu clube com o Distintivo Leão do Centenário Nível Prata. Ao CL Carlos do Lions Clube 

São Gabriel da Palha o Distintivo Leão do Centenário Nível Prata. O CL não estava presente. Ao CL José Guilherme do Lions Clube 

São Pedro da Aldeia o Distintivo Leão do Centenário Nível Ouro. Ao CL Hélcio Coutinho do Lions Clube de Saquarema o 

Distintivo Leão do Centenário Nível Ouro. A CaL Margarida Zanoteli e o CL Wanderson do Lions Clube de Colatina o Distintivo 

Leão do Centenário Nível Ouro. O Mestre de Cerimonias convida as CCaLL Rosicler e Odalva para realizar o sorteio de brindes. 

Antes, porém o DG CL Zoé solicita que seja feito o sorteio da rifa da Moeda do Centenário que foi adquirida por ele por ocasião 

da Convenção Internacional em Chicago. Explica novamente o modelo da rifa em que foram feitos 350(trezentos e cinquenta) 

bilhetes vendidos a R$10,00(dez reais) cada um e que o valor de R$3.500,00(três mil e quinhentos reais) arrecadado será 

revertido para Lions Internacional com a aquisição de um título de Companheiro Melvin Jones. O ganhador da rifa ficará com a 

medalha e com o título de Companheiro Melvin Jones. Em função do sucesso da primeira rifa foi adquirida uma segunda moeda 

para a realização de uma segunda rifa. Do total de 350(trezentos e cinquenta) bilhetes, 280(duzentos e oitenta) já foram 

vendidos até o momento. O número sorteado foi o 256(duzentos e cinquenta e seis) comprado pelo CL Roberto Pessan 

Casagrande do Lions Clube de Ecoporanga, que não estava presente. Em seguida as CCaLL Rosicler e Odalva continuam a fazer o 

sorteio dos brindes. O DG CL Zoé informa que até o presente momento temos a inscrição de 167(cento e sessenta e sete) 

Companheiros(as), Domadoras e Leos e convida para o coffe-break. Retornando do coffe-break o Mestre de Cerimonias convida 

o Secretário do Distrito para apresentar o relatório da secretária relativo ao primeiro trimestre do AL 2017/2018. O CL Edimar 

Giacomin, secretário do Distrito, informa o movimento dos sócios no trimestre, enviado ao Lions Internacional pelos clubes do 

Distrito. No trimestre o Distrito perdeu 46(quarenta e seis) associados, porém contou com a entrada de 22(vinte e dois) novos 
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associados, resultando numa perda liquida de 24(vinte e quatro) associados. Dos 47(quarenta e sete) clubes do Distrito, temos 

apenas 6(seis) com movimento de sócios positivo, 24(vinte e quatro) estáveis e 17(dezessete) negativos. Do total temos 

36(trinta e seis) clubes com o informe do movimento de sócios em dia, 6(seis) com informe em atraso de um mês, 1(um) com 

informe em atraso de dois meses e 4(quatro) com informe em atraso de 3 meses. O clube que está estável, porém, com o 

informe em atraso, pode gerar uma estatística “irreal” por não termos certeza da sua atual situação . Do total de 1382(hum 

mil trezentos e oitenta e dois) associados temos 470(quatrocentos e setenta) Companheiras, correspondendo 34%(trinta e 

quatro por cento) e, 912(novecentos e doze) Companheiros, correspondendo 66%(sessenta e seis por cento) do total. Na 

unidade familiar temos 323(trezentos e vinte e três) associados sendo 152(cento e cinquenta e dois) como titular e 171(cento e 

setenta e um) como membros. O CL Secretário chama a atenção para o atendimento da meta estabelecida pelo CL Governador 

e, amplamente aceita por todos os clubes, do saldo positivo liquido de 70(setenta) novos associados no dia 30 de junho de 

2018. O DG CL Zoé aproveita para reforçar e pedir empenho aos clubes para que façam um trabalho no sentido de aumentar o 

seu quadro associativo. O CL Secretário apresentou, na mesma planilha, a relação dos clubes que informaram suas atividades ao 

Lions Internacional. Apenas 32(trinta e dois) clubes informaram a realização de atividades para o Lions Internacional. Temos 

15(quinze) clubes que não informaram nenhuma atividade. O CL secretário assim como o DG CL Zoé, falam da grande 

importância que é o informe correto, no site de Lions Internacional, de qualquer atividade realizada pelos clubes. Dessa forma 

ajudamos ao Lions Internacional no cumprimento de sua meta de atendimento de 200(duzentos) milhões de pessoas por ano 

até o ano 2021 e, sobretudo, cumpriremos nosso principal papel que é Servir de forma Desinteressada. O CL secretário agradece 

a atenção de todos e informa que enviou por e-mail esse relatório para os Presidentes de Clubes, Presidentes de Região, 

Presidentes de Divisão e Secretários. Ato continuo o Mestre de Cerimonias convida o Tesoureiro do Distrito CL Lidiel para fazer a 

apresentação do relatório da tesouraria do primeiro trimestre do AL 2017/2018. O CL Lidiel faz a apresentação do relatório 

informando ter um saldo nas  contas  em 30 de setembro de 2017 de R$93.595,67(noventa e três mil quinhentos e noventa e 

cinco reais e sessenta e sete centavos) oriundos das contas Casa Bananal de R$11.078,30(onze mil setenta e oito reais e trinta 

centavos), conta convenção de R$20.038,13(vinte mil trinta e oito reais e treze centavos), conta Projeto veículo Oftalmológico 

de R$12.592,81(doze mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos), conta movimento de 

R$62.325,90(sessenta e dois mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa centavos) e no caixa em espécie R$153,34(cento e 

cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos). Informa que teve, no período, despesas de R$42.753,05(quarenta e dois mil 

setecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos)  decorrentes de despesas bancárias(R$ 652,00), manutenção da sede 

(R$11.666,32),  Cartaz da Paz (R$2.920,18), despesas com correios (R$208,06), despesas I RGD(R$342,57), despesas do 

Governador (R$998,92), Distrito Múltiplo LC (R$8.986,00), manutenção do site (R$418,80),  Pins da Governadoria (R$1.835,00), 

Seminário de Treinamento proferido pelo PDG CL Manoel Messias (R$822,39), serviços contábeis (R$1.310,00) e Projeto Veiculo 

Oftalmológico (R$12.592,81). Informa que tem R$33.712,18(trinta e três mil setecentos e doze reais e dezoito centavos para 

serem repassados para o Distrito Múltiplo LC (R$4.493,00), para a conta da Convenção Distrital (R$27.205,94), para a Cota de 

Leos e Castores (R$2.013,24). Desconta esse valor do saldo de R$62.325,90(sessenta e dois mil trezentos e vinte e cinco reais e 

noventa centavos) temos um valor disponível de R$28.613,72(vinte e oito mil seiscentos e treze reais e setenta e dois 

centavos). O CL Tesoureiro Lidiel diz que ao apresentar o orçamento do primeiro semestre na I RGD cometeu um erro no valor 

da cota familiar. Apresentou o valor de R$26,65(vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos) quando na verdade o certo é 

R$23,15(vinte e três reais e quinze centavos) gerando um crédito de R$3,50(três reais e cinquenta centavos), que será 

compensado em pagamentos futuros, para os clubes que já pagaram suas taxas. Disse que publicará no site a tabela com os 

novos valores. O PDG CL Álvaro pergunta ao CL Tesoureiro se a verba para o veículo oftalmológico está disponível. O CL 

Tesoureiro diz que sim e, inclusive, foi aberta uma conta especifica para esse projeto. O DG CL Zoé coloca em discussão os 

relatórios da secretaria e da tesouraria, em seguida em votação no que foram aprovados pela maioria absoluta. O DG CL Zoé 

devolve a palavra ao PCC CL Darly que justifica a ausência do CL Aloisio em função da morte do cunhado. Justifica também a 
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ausência do PDG CL Jovelino que, por problemas no joelho, não pode dirigir. O DG CL Zoé justifica a ausência do CL David Loss 

em virtude de problemas de saúde de sua Domadora. O CL PCC Darly sugere que o uso do site e Nominatas na forma eletrônica 

é mais barato e mais fácil o seu manuseio. Em seguida convida o PDG CL Pessanha para fazer uso da palavra como Coordenador 

LCIF do Distrito. O PDG CL Pessanha diz que até o momento tem apenas 1(um) pedido catalogado para Companheiro Melvin 

Jones(CMJ) e 3(três) doações de U$20,00 para o Chevron de Bronze. Diz que o Lions Clube Nova Friburgo Conselheiro Paulino 

adotou que nas festivas e visitas oficiais realizadas pelo clube darão U$20,00, depositados na conta de Lions Internacional, para 

o clube vencedor como delegação mais distante e mais numerosa. Esses indicarão o Companheiro(a) que recebera o prêmio. O 

valor ficará depositado como saldo para contar numa futura aquisição do CMJ. Informa que com a aprovação do recurso para o 

projeto da unidade oftalmológica teremos recibo aproximadamente até agora U$500,000(quinhentos mil dólares) e enviado 

para o Lions Internacional aproximadamente U$250,000(duzentos e cinquenta mil dólares). Sugere que cada clube homenageie 

o Presidente com o título de CMJ reconhecendo, assim, sua dedicação e esforço a frente do clube. Cita que na gestão do 

saudoso PDG CL Daniel, o mesmo fez 35(trinta e cinco) CMJ no ano leonístico. A meta é 15(quinze) CMJ. Informa que doará ao 

Distrito uma medalha comemorativa ao centenário para ser leiloada e fazer mais um CMJ. O DG CL Zoé informa que temos mais 

CMJ em andamento nos Clubes de Aracruz (2), Colatina) (2), Macaé (1), Guarapari (1), com a venda da rifa das moedas (3). 

Então teremos mais 9(nove) CMJ. O PCC CL Darly informa que pode ser feita atividades de arrecadação para ser revertida em 

CMJ a exemplo de Guarapari que fez o bazar da pechincha. Dando continuidade convida o CL Rogério Testa do Lions Clube de 

Aracruz, Diretor Geral da XIX (decima nona) Convenção do Distrito LC-11 que será realizada no SESC de Praia Formosa em 

Aracruz nos dias 06 a 08 de abril de 2018. O CL Rogério informa que a comissão já está trabalhando com afinco, fazendo todo o 

planejamento necessário para receber os convencionais com o carinho e atenção que merecem. informa que em breve será 

divulgado no site do Distrito todas as informações necessárias para a realização da Convenção. Adianta que os valores relativos 

a hospedagem, alimentação e festivas poderão ser divididos no cartão de crédito em até 4(quatro) vezes, mesmo que 

comprados na semana do evento. O pagamento se feito em boleto, também poderá ser divido em até 4(quatro) vezes, porém, 

pró-rata até o dia da Convenção. Convida a todos e diz contar com a presença numerosa dos companheiros(as) no SESC em 

Aracruz.  O Mestre de Cerimonias convida a Comissão de Moção para apresentar o seu relatório relativo a moção Nº01 

apresentada. A comissão é composta pelo PDG CL Pessanha(Presidente); Cal Aparecida(Secretária); PDG CL Gumercindo 

(Relator) e os PDGs CL José Adalberto, CL Robertão e CL Vanderlan como Membros. O CL Gumercindo faz a leitura do relatório 

da ATA como segue: “Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, tendo por local as 

dependências da Câmara Municipal – Macaé, Salão Nobre – Dr. Carlos Augusto de Paula, sala anexa reuniu-

se a Comissão de Moções, durante a Segunda Reunião Gabinete Distrital do AL – 2017/2018, sob a 

presidência do CL PDG e Segundo Vice Presidente do Conselho de Governadores do DMLC Luiz Carlos 

Pessanha da Encarnação, Lions Clube Nova Friburgo Conselheiro Paulino, eleito Presidente, tendo como 

membros o PDG José Adalberto Rebello de Oliveira, do Lions Clube Aracruz, ES, o PDG CL Vanderlan 

Peçanha, associado do Lions Rio das Ostras Costa Azul, RJ, CaL Aparecida Ângela da Matta Gaspar, do LC 

Porciúncula, RJ, eleita Secretaria, PDG CL Gumercindo Moura, do LC Macaé- RJ, eleito relator e o PDG CL 

Francisco Roberto, do LC Campos Planície, RJ. A reunião teve início às dezesseis horas e dez minutos. O 

Presidente fez a leitura da Moção de número 01 apresentada pelo Distrito LC-11 sugerindo que as Cotas 

Distritais sejam corrigidas anualmente pelo IGP-M (INDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO), a partir do 

AL 2018/2019. Considerando que a Moção em tela está respaldada no procedimento legal do DMLC. 

Considerando que a Comissão observa a necessidade de uma correção periódica embasada em índice oficial 

tal qual como formulado. Considerando que o IGP-M (INDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO), apenas 

corrige as perdas existentes não inflacionando o mercado. Considerando que após exaustivos e calorosos 

debates resolveu por unanimidade recomendar favorável a presente Moção, no entanto recomenda que este 

parecer seja levado a Comissão de Estatuto e Regulamento para o endosso de sua legalidade e 
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posteriormente submetida à plenária do foro legal para a sua aprovação. Nada mais havendo a tratar, 

exatamente às 16 horas e quarenta e cinco minutos, e lavrado o presente parecer que será assinado pelos 

Membros da Comissão. Macaé, 21 de outubro de 2017. Seguem-se as assinaturas. PDG e 2º Vice-Presidente 

do CG Luiz Carlos Pessanha da Encarnação; PDG José Adalberto Rebello de Oliveira; PDG Vanderlan 

Peçanha; CaL Aparecida Ângela da Matta Gaspar; PDG CL Gumercindo Moura”. O DG CL Zoé coloca em discussão 

o relatório da comissão de moções e o PDG CL Álvaro sugere que, além do índice de correção pelo IGP-M, seja acrescentado na 

moção a condição para o Governador de Distrito a época propor reajuste das cotas além do que indicar o IGP-M. Os PDGs CL 

Pessanha e CL Josias discordam da proposição apresentada pelo CL Álvaro pois a moção apresentada trata apenas do reajuste 

do índice pelo IGP-M. Seria necessário modificar a moção e isso não é mais possível durante a II RGD. Dizem que no momento 

oportuno e necessário pode-se apresentar outra moção propondo essa mudança. O DG CL Zoé coloca em votação o relatório 

que orienta encaminhar a moção para a Comissão de Estatutos e Regulamentos para endossar a sua legalidade. Proposição 

aprovada e moção encaminhada para a Comissão de Estatutos e Regulamentos. O PCC CL Darly devolve o colar agradecendo 

pela oportunidade em atuar como Mestre de Cerimonias. O DG CL Zoé agradece a todos pela participação na primeira plenária 

do II RGD e em especial a CC CaL Francisca Talarico pela brilhante contribuição ao evento sendo a orador principal. Convida a 

todos para participar da noite de companheirismo as 20:00 horas no Hotel Via Norte, bem como, para retornar amanhã as 8:30 

horas para o início da segunda plenária do II RGD. Convida o CL Roberto Souza Melo para conduzir a Oração Pelo Brasil. Convida 

a CaL Tania Intra para conduzir a Oração Final. Convida a CaL Nilma Moura para guarnecer o Pavilhão Nacional e a todos saudá-

lo com uma calorosa salva de palmas. Declara encerrado a primeira plenária do II RGD. Aos 22(vinte e dois) dias do mês de 

outubro de 2017 (dois mil e dezessete), às 08h30 (oito horas e trinta minutos), no salão nobre da Câmara de Vereadores de 

Macaé, localizado na cidade de Macaé/RJ, foi realizada a segunda plenária da 2ª Reunião do Gabinete do Distrito LC-11 – II RGD, 

do ano leonístico 2017/2018. A mesa Diretora, para a segunda plenária, foi composta pelo PCC CL Darly Anacleto de 

Vasconcelos que convidou o Governador do Distrito CL Zoé Antônio Donati; o Secretário do Distrito CL Edimar Giacomin; a 

Oradora Oficial do Evento a CC CaL Francisca Talarico – Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LC; o CL 

Edson Francis da Silva Souza, 1º Vice-Governador do Distrito LC-11; o CL Hélio José Sussai, 2º  Vice-Governador do Distrito LC-

11; o PDG CL Luiz Carlos Pessanha da Encarnação, 2º Vice-Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo; o 

IPDG CL José Rodrigues dos Santos;  o PDG Francisco Roberto de Carvalho Moreira; a PDG Zuraide de Figueiredo Guedes; o 

PDG José Adalberto Rebello de Oliveira; o PDG e Gumercindo Moura, Presidente do Lions Clube Macaé; o PDG Luiz Carlos 

Nunes; o PDG Josias Marques de Azevedo; o CL Marcelino Souza Arantes, Presidente do Lions Clube Macaé Imbitiba e a CaL 

Isadora Gamberti, Presidente do LEO Clube de Aracruz.  Em seguida solicitou aos demais Assessores e os Presidentes de Região 

e de Divisão presentes para sentarem nas primeiras filas de cadeiras facilitando, dessa forma, a contagem dos votos nas 

votações. A seguir, declarando estar composta a mesa, passou a direção dos trabalhos ao DG CL Zoé Antônio Donati que 

invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre os povos, declarou aberta a segunda plenária da 2ª Reunião do Gabinete 

Distrital AL 2017/2018. Em seguida convidou a   CaL Denice Sussai para fazer a prece de Invocação a Deus. Prosseguindo e, em 

homenagem as mulheres e ao Outubro Rosa, convidou a CaL Leilian para guarnecer o Pavilhão Nacional, a CaL Daniela para 

guarnecer o Pavilhão do Estado do Rio de Janeiro, a CaL Odalva para guarnecer o Pavilhão do Estado do Espírito Santo, a CaL 

Nilma para guarnecer o Pavilhão do Município de Macaé e a CC CaL Francisca Talarico para guarnecer o Pavilhão do Lions 

Internacional e a todos para entoarem a primeira estrofe e o estribilho do Hino à Bandeira. Em seguida convida o PCC CL Darly 

para atuar como Mestre de Cerimonias que agradece e promete se esforçar para desempenhar o papel a contento. O PCC CL 

Josias, Presidente da Comissão de Estatutos e Regulamentos, solicita, pela ordem, se retirar da mesa e convoca a comissão para 

analisar a Moção Nº 01 recebida. O Mestre de Cerimonias convida o PCC CL José Rodrigues dos Santos, Coordenador de GST, 

para fazer o uso da palavra. O PCC CL Rodrigues diz que o trabalho da GST depende fundamentalmente do GMT e GLT. Reforça a 

necessidade de os clubes informarem para o Lions Internacional as atividades realizadas para que possamos atender o 
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desafio/meta em atender 200(duzentos) milhões de pessoas por ano até o ano 2021. Diz que o Lions Internacional definiu as 

datas entre 13 a 19 de novembro para que os clubes do mundo todo realizem a campanha de Prevenção ao Diabetes. Informa 

que o Distrito fará essa ação no dia 18 de novembro e solicita empenho de todos para isso. Reforça a necessidade em realizar 

outras campanhas como Outubro Rosa, Combate ao Tabagismo, Visão entre outras. Diz que o Clube de Lions tem que estar na 

rua realizando campanhas. Continuando o Mestre de Cerimonias convida o CL Thiago Siqueira Ramos, Coordenador do GLT do 

Distrito, para fazer o uso da palavra. O CL Thiago distribui impresso o passo a passo para acessar o Centro Leonístico de 

Aprendizagem. Basta para isso criar uma conta pessoal. Relata que somente 28(vinte e oito) Companheiros(as) do Distrito estão 

cadastrados no Centro de Aprendizagem para a realização dos 22(vinte e dois) cursos ofertados via on-line, ofertados em 

diversos temas como Liderança; Gerenciamento de Pessoas; Conquista de Resultados e Comunicação. Chama a atenção para a 

necessidade de mais Companheiros(as) fazerem o mesmo pois os cursos são importantes, não só para o movimento leonístico, 

mas também para a vida pessoal e profissional de todos. Informa que após a realização do cadastro e a escolha do curso a ser 

feito de forma on-line, o Companheiro(a) levará em torno de uma hora para a realização do mesmo. O DG CL Zoé e o PCC CL 

Darly reforçam as palavras do CL Thiago da necessidade do aprimoramento de todos usando as ferramentas que estão 

disponíveis no Centro de Aprendizagem Leonística e são totalmente gratuitos. Dando continuidade o Mestre de Cerimonias 

convida a CaL Rosicler e a CaL Dalva para realizar o sorteio de mais brindes. Em seguida convida o Primeiro Vice-Governador do 

Distrito o CL Edson Francis para fazer o uso da palavra. Em primeiro lugar o CL Edson justifica a ausência da sua CaL Vanessa por 

motivos particulares. Seguindo parabeniza o DG CL Zoé pela organização do evento e pelo belo trabalho que vem 

desenvolvendo a frente do Distrito. Parabeniza também a CC CaL Francisca Talarico pela brilhante palestra proferida na primeira 

plenária. Reforça o compromisso e apoio que tem dado ao DG CL Zoé em sua gestão e que o acompanhou em 9(nove) visitas 

oficias aos clubes da região, ficando muito satisfeito com a participação e envolvimento de todos. Diz que está se preparando e 

se qualificando para assumir o Distrito no próximo ano leonístico e conta com a ajuda de todos para isso. Dando continuidade o 

Mestre de Cerimonias convida o Segundo Vice-Presidente do Distrito, CL Hélio Sussai, para fazer uso da palavra. O CL Sussai 

convida sua CaL Denice para ficar ao seu lado. Cumprimenta e parabeniza o DG CL pelo grandioso trabalho que desenvolve no 

Distrito. Parabeniza e agradece a CC CaL Talarico pela palestra proferida na primeira plenária. Cumprimenta o CL Edson pelas 

palavras ditas anteriormente e, também, cumprimenta a CaL Leo Isadora, Presidente do Leo Clube de Aracruz, pela participação 

no evento. Agradece também a presença de todos no II RGD. Parabeniza o CL Thiago pelos ensinamentos enquanto 

Coordenador do GLT. Fala da necessidade dos clubes e seus associados se preparem melhor através dos cursos e treinamentos 

oferecidos por Lions Internacional e, por fim, compara o Lions a uma grande família. Dando continuidade o Mestre de 

Cerimonias convida os Presidentes de Região e Divisão para fazer o uso da palavra. Por ordem chama os da Região A. Faz uso da 

Palavra o CL Gildásio, Presidente da Divisão A-2. Diz que já visitou todos os clubes de sua divisão, assim como, realizou o Comitê 

Consultivo e participou do Seminário da região. Tem como meta fundar 3(três) novos Clubes na região. Seguindo o Mestre de 

cerimonias convida os da Região B. Faz uso da palavra o CL Rogério Testa, Presidente da Divisão B-1. Justifica a ausência do CL 

Gregório, Presidente da Região B. Relata o belo trabalho que vem sendo desenvolvido pela CaL Glaucineide, primeira mulher a 

presidir o Lions Clube de Aracruz. Diz que a meta da Divisão B-1 é dar posse a 30(trinta) novos associados e, já nos próximos 

dias, dará posse a 13(treze), sendo 6(seis) em Aracruz, 4(quatro) em Linhares e 3(três) em Santa Teresa. Seguindo o Mestre de 

Cerimonias convida a CC CaL Talarico para fazer suas considerações finais pois terá que sair antes do final devido a compromisso 

assumidos na cidade do Rio de Janeiro com o Instituto de Preparação de Instrutores do Lions Internacional. A CC CaL Talarico 

agradece a todos pela maneira carinhosa que foi recebida e diz estar muito feliz por ver o Distrito trabalhando de forma intensa. 

O Mestre de Cerimonias solicita que a CaL Rosicler acompanhe a CC CaL Talarico e sua filhota até a saída do Auditório e solicita 

que todos, de pé, a aplaudam. Continuando o Mestre de Cerimonias convida os Presidentes de Divisão e Região C. Faz uso da 

palavra a CaL Marlene, Presidente da Região C, dizendo que o movimento leonístico só faz o bem. Convida a todos para o 

Seminário da Região que acontecerá no dia 08 de novembro no Lions Clube Cachoeiro de Itapemirim Rubem Braga, parabeniza 
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o Lions Clube Macaé e Macaé Imbetiba pela organização do evento e diz que todos os clubes da região estão trabalhando muito 

realizando todas as atividades propostas.  Dando prosseguimento o Presidente da Divisão C-1, CL Lourival, faz uso da palavra. 

Relata a enorme alegria pelo recebimento do convite para presidir a Divisão C-1 e que abraça o trabalho com carinho e 

seriedade. Informa que todos os Clubes estão indo muito bem e já realizaram o Comitê Consultivo. Continuando o Presidente da 

Divisão C-2, CL Fabricio, faz uso da palavra. O CL faz um longo relato de todas as atividades desenvolvidas por cada clube da 

Divisão. Em seguida o Mestre de Cerimonias convida o Presidente da Região e os Presidentes das Divisões da Região D. Como 

estavam todos ausentes, a PDG CaL Zuraide fala em nome de todos. Informa que já realizaram o primeiro Comitê Consultivo da 

Divisões e o primeiro Seminário. Também faz um longo relato das atividades desenvolvidas por cada clube da Região. Se 

compromete a dar um suporte especial ao Lions Clube de Cardoso Moreira. Continuando o Mestre de Cerimonias convida o 

Presidente da Região e os Presidentes das Divisões da Região E. Na sequencia o CL Edson, Presidente da Região E faz o uso da 

palavra. Diz que a realidade da região não é boa pois tem alguns clubes em dificuldades, necessitando de ajuda. Mesmo assim 

os clubes estão realizando as atividades conforme o planejamento. Informa que no dia 06 de novembro farão um grande 

Mutirão da Saúde em parceria com o Shopping Park Lagos. Seguindo o CL Jan Mac, Presidente da Divisão E-1, dizendo que os 

clubes da sua Divisão estão todos azul como a bandeira de Macaé desenvolvendo suas atividades. Dando continuidade o Mestre 

de Cerimonias convida os Presidentes das Divisões e da Região F. O CL Joubert, Presidente da Região F, faz uso da palavra 

dizendo que já visitou todos os clubes da região. Está incentivando a todos para intensificar o uso da internet. Justifica a 

ausência da CaL Eliane, Presidente da Divisão F-1, por problemas de saúde. Diz que a região está crescendo com a entrada de 

novos associados. Na sequência faz uso da palavra o CL Roberto Melo, Presidente da Divisão F-2. Informa que já realizaram a 

primeira reunião do Conselho Consultivo e que todos os clubes estão realizando suas atividades conforme proposto. Dando 

continuidade, o Mestre de Cerimonias convida a Comissão de Estatutos e Regulamentos composta pelo PDG CL Josias como 

Presidente; CaL Ângela Gripe como Relatora e a CaL Teresinha Perovano como Secretária para apresentar o seu relatório 

relativo a apresentação da Moção Nº 01. O PDG CL Josias solicita a CaL Ângela para fazer a leitura da Moção Nº 01. Na 

sequência o PDG CL Josias solicita uma salva de Palmas para a Janaina em função do grande serviço que presta na secretaria do 

Distrito e pelo socorro que presta a todos durante as RGDs. Seguindo, solicita novamente a CaL Ângela para fazer a leitura da 

Ata conforme segue. “Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, tendo por local 

as dependências da Câmara Municipal – Macaé, Salão Nobre – Dr. Carlos Augusto de Paula, sala anexa 

reuniu-se a Comissão de Estatuto e Regulamentos, durante a Segunda Reunião Gabinete Distrital do AL – 

2017/2018, sob a presidência do CL PDG Josias Marques de Azevedo, Lions Clube Serra-ES., Relatora Cal 

Angela Maria Gripe, Lions Clube Porciúncula-RJ e a Secretaria Cal Teresinha Domingas Perovano do Lions 

Clube Vila Velha Gloria- ES. A reunião teve início às dez horas e dez minutos. O Presidente fez a leitura da 

Moção de número 01 apresentada pelo Gabinete do Distrito LC-11 com o parecer favorável da Comissão de 

Moções, sugerindo que as Cotas Distritais sejam corrigidas anualmente pelo IGP-M (INDICE GERAL DE 

PREÇOS DE MERCADO), a partir do AL 2018/2019. A Comissão analisando o Parecer favorável da Comissão 

de Moções e verificando que Lions Internacional cobra as Cotas em dólar; que o DMLC já fez a sua 

atualização de reajuste anual pelo IGP-M. Considerando que a última correção do valor da Quota Anual foi 

realizada obedecendo todos os tramites legais na administração do CL PDG Francisco Roberto Carvalho 

Moreira; Que na gestão do AL 2016/2017 do CL IPDG José Rodrigues dos Santos foi proposto e aprovado 

pelo Conselho um reajuste de cinco reais no ano Leonístico assim como no AL 2017/2018 na gestão do atual 

DG Zoé Antonio Donati. Considerando que esses reajustes não correspondem a inflação entre o período da 

administração de AL 2012/2013 até 2017/2018. Assim, considerando que a Moção apresentada pelo Gabinete 

tem por objetivo corrigir a defasagem e atualizar a forma de cobrança das Cotas Distritais que são pagas 

pelos Clubes ao Distrito. A Comissão de Estatuto e Regulamento no Artigo 17 propõe a criação do Inciso I 

com a seguinte redação: O Artigo 17 Inciso I estabelece que as Quotas Distritais sejam corrigidas 
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anualmente pelo IGP-M (Índice Geral de Preço de Mercado) ou outro índice determinado pelo Governo que 

vier substituí-lo a partir de primeiro de julho de cada ano Leonístico, sempre tomando por base o índice do 

exercício anterior. A Comissão dá seu parecer favorável recomendando a Plenária a sua aprovação e 

encaminhando a Comissão de Estatuto e Regulamento da Convenção para a sua apreciação. E prosseguindo foi 

franqueada a palavra e nenhum dos membros da Comissão fez uso da mesma e para constar Eu, Terezinha 

Domingas Perovano lavrei a presente Ata às 11:00 horas, que vai assinada por mim e os demais Membros da 

Comissão”. Dando continuidade o DG CL Zoé coloca em discussão o parecer da Comissão e em seguida em votação. Parecer 

aprovado por unanimidade. Continuando o Mestre de Cerimonias convida o CL Patrício do Lions Clube Rio das Ostras Costa Azul 

para entregar um Selo Postal com o símbolo do Renovar, Crescer para Servir ao DG CL Zoé marcando a sua governadoria. 

Seguindo o Mestre de Cerimonias convida o PDG CL Gumercindo, Presidente do Lions Clube Macaé e o CL Marcelino, Presidente 

do Lions Clube Macaé Imbetiba para fazer o uso da palavra. O PDG CL Gumercindo agrade a presença de todos e diz que foi uma 

grande honra receber todos. Fizeram todo o trabalho com muito amor e carinho. Na sequência o PCC CL Darly agradece a 

oportunidade por ter atuado como Mestre de Cerimonias e se desculpa pelas falhas ocorridas e devolve o colar. O DG CL Zoé 

agradece ao PCC CL Darly pela brilhante atuação como Mestre de Cerimonias e aproveita para agradecer também a CaL Odalva 

pela ajuda dada durante os trabalhos. Na sequência anuncia que o III RGD será realizado em Raposo, Distrito de Itaperuna nos 

dias 03 e 04 de fevereiro de 2018. Coloca o assunto em discussão e votação. Aprovado pela maioria absoluta. Em seguida 

convida a CaL Daniela, Presidente do Lions Clube de Porciúncula, que fará a organização do evento, para fazer o uso da palavra. 

A CaL   Danieli convida a todos para participar do evento e diz que estão preparando uma magnifica noite de companheirismo 

que será um grito de carnaval. Diz que informações completas estarão no site no início da próxima semana. O DG CL Zoé agrade 

a CaL Daniela e aos Lions Clube de Porciúncula pela organização do evento. Em seguida passa a palavra para a CaL Rosicler para 

seus agradecimentos. A CaL Rosicler agradece a todos pelo carinho, abraços e beijos que são recebidos por onde passam. 

Seguindo o DG CL Zoé faz alguns agradecimentos muito especiais. Primeiro agradece a todos pela presença e disposição em 

participar do evento. Seguindo agradece ao CL Sylvio e a DM Jailda pelo trabalho realizado na organização da II RGD. Agradece 

ao CL Jan Mac que na condição de Presidente da Divisão E-1 participou ativamente da organização do evento e os acompanhou 

em todos os lugares visitados. Agradece aos CL Marcelino e ao PDG CL Gumercindo pelo apoio e atenção durante as visitas e 

estadia em Macaé. Agradece ao CL Cezar pelo apoio na organização do evento na Câmera de Vereadores, e ato continuo 

agradece ao Vereador Maxwel por viabilizar o auditório para o evento. Agradece a Janaina, Secretária do Distrito, pela 

costumeira eficiência no trabalho desempenhado. Agradece ao CL Paulo Leal e a DM Rosinê que se colocou à disposição apesar 

dele estar voltando de férias. Agradece ao Secretário CL Edimar e o Tesoureiro CL Lidiel pelo trabalho de bastidor. Agradece os 

Companheiros(as), Domadoras e Leos do Lions Clube de Aracruz pela participação. Seguindo convida a CaL Leo Isadora para 

fazer a Oração Pelo Brasil. Convida a CaL Aurora para fazer a leitura da Oração Final. Seguindo convida a todos para cantarmos 

juntos o Hino Ser Leão acompanhado pela mídia. Em seguida convida o CL Paulo e a sua DM Rosinê para guarnecer o Pavilhão 

Nacional e a todos para saudá-lo com uma calorosa salva de palmas. Declara encerrada a segunda plenária e a II RGD em 

Macaé. Nada mais havendo a tratar, eu EDIMAR GIACOMIN, Secretário do Distrito LC-11, lavrei a presente Ata que após lida e 

aprovada será assinada por mim e pelo Governador do Distrito LC-11, DG CL Zoé Antonio Donati. 

 

 

 

CL EDIMAR GIACOMIN  

Secretário AL 2017/2018   

 

 DG CL ZOÉ ANTONIO DONATI 

Governador AL 2017/2018 


