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Terceira Reunião do Conselho Distrital - Saquarema, RJ 

Ata da Primeira Sessão Ordinária 

Aos 09 dias do mês de janeiro de 2010, na cidade de Saquarema, RJ, no Teatro Municipal Mario Lago desta 
cidade, realizou-se a primeira sessão plenária da 3° reunião do Conselho Distrital do LC-11, Ano Leonístico 
2009 /2010. Às 13:00 hs, no exercício da função protocolar, o EGD Gustavo Sebastião Lessa Ráfare convidou 
para compor a mesa principal os seguintes Companheiros: José Adalberto de Oliveira, Governador; Jorge 
Fortunato, Ex Governador Imediato e Embaixador da Fundação de Lions Internacional (LCIF); PC Darly 
Anacleto de Vasconcellos, Presidente do Conselho de Governadores; CL Ronaldo Cardoso de Figueiredo 
Junior, Presidente do LC Saquarema, convidados para compor a posição de honra os CCLL EGD Josias 
Marques de Azevedo; EGD Luiz Carlos Pessanha; CaL Zuraide Figueiredo Guedes, Primeira Vice -
Governadora; CL José Eduardo Côgo, 2º Vice - Governador, EPC Ivan Lindenberg, convidados todos os 
presidentes de Divisão e Região para se posicionarem nas primeiras fileiras de cadeiras. O CL Governador 
fazendo a abertura protocolar convidou o CL Manoel Carlos, LC Saquarema, para o ato de Invocação a Deus, 
seguindo-se o convite para guarnecer às Bandeiras e a entoação da 1ª Estrofe ao Hino à Bandeira. Iniciando-
se os trabalhos, o Governador coloca em apreciação as Atas do 2º CD ocorrido em Campos dos Goytacazes, 
RJ, o EGD Josias Marques de Azevedo pede a plenária para dispensar a leitura das Atas, pois elas já foram 
enviadas a todos os Clubes e Dirigentes Distritais, a Assembléia aprova a solicitação e, portanto a Ata é 
levada a discussão. Iniciada a discussão, CCLL dos Clubes de Campos questionam como foi aprovada a 
proposta do aumento da taxa Distrital, discordando da forma como o tema foi conduzido, o Governador 
posiciona-se dizendo que no 1º Conselho Distrital foi criada Comissão para estudo das taxas praticadas no 
Distrito, com a finalidade de ser apresentada no 2º Conselho Distrital, desta forma a proposição foi 
apresentada em Campos na 1ª Plenária do 2º Conselho Distrital para a Assembléia, e na 2ª Plenária colocada 
em votação e aprovada com um voto em contrário dos participantes da Assembléia, com os debates em 
prosseguimento e as discussões encerradas o Governador coloca a ata em votação e com a solicitação de 
inclusão da discordância de CCLL de Campos no que se refere ao aumento de Cota, posição registrada nesta 
ATA, é verificado dois votos contrários a aprovação da ata com os demais sendo favorável a aprovação. A Ata 
do 2º Conselho Distrital é aprovada. Em seguida é feita a leitura das Moções feita pelo CL Eugênio Secretário 
do Distrito, MOÇÃO Nº 01, apresentada pelo EGD Luis Carlos Pessanha da Encarnação, propondo a adoção 
pelo DLC-11 do programa de Unidade Familiar para os Associados do nosso Distrito, onde ficará isento da Jóia 
de ingresso e terão uma redução de 50% (cinqüenta por cento) na quota distrital os Cônjuges, Domadoras, 
Filhotes e Parentes residentes no mesmo domicílio, que se associarem aos clubes do Distrito, no período de 
10 de janeiro a 30 de junho de 2010, MOÇÃO Nº 02, reapresentada pelo Lions Clube Aracruz, com a 
apresentação de todos os documentos solicitados pela Comissão onde propõe a realização da XI Convenção 
Distrital naquela cidade, MOÇÃO Nº 03 do Lions Clube Aracruz: Propondo o nome do Ex-Companheiro Primo 
Bitti, para Patrono da XI Convenção do Distrito DLC-11, MOÇÃO Nº 04: do Lions Clube Porciúncula: 
Apresentando o nome da CaL Zuraide de Figueiredo Guedes, para o cargo de Governadora do Distrito LC-11 
AL 2010/2011, MOÇÃO nº 05: do Lions Clube Nova Friburgo, apresentando a indicação do nome do CL Álvaro 
Moreira da Costa, para concorrer ao cargo de 2º Vice-Governador, para o AL 2010/2011; MOÇÃO Nº 06 do 
Lions Clubes Campos Planície: apresentada pelo Lions Clube Campos Planície indicando o nome do CL 
Francisco Roberto de Carvalho Moreira para concorrer ao cargo de 2º Vice-Governador AL 2010/2011 do 
Distrito LC-11 e endossado pelos Lions Clubes: de Campos, Campos São Tomé e Campos Tamandaré, MOÇÃO 
Nº 07 do Lions Clube Colatina: apresentando a indicação do nome do CL José Eduardo Côgo, para concorrer 
ao cargo de 1ª Vice-Governador do Distrito LC-11 para o AL 2010/2011. As Moções foram distribuídas e 
entregue a Comissão de Moções presidida pelo CL EGD Josias Marques de Azevedo e tendo como membros os 
CL José Carlos Lemos, do LC Fonseca, CaL Ana Lúcia Louzada Fernandes, LC Cachoeiro do Itapemirim Rubem 
Braga e a CaL Odalva Fonseca de Vasconcellos, LC Guarapari. Em seguida foi concedida a palavra para O CL 
Paulo que iniciou a sua apresentação mostrando o desenvolvimento do processo de informatização no Distrito 
desde que assumiu esta Assessoria em 2003. Parabenizou a todos, principalmente os Clubes por aceitarem o 
novo sistema de gerenciamento de processos o que possibilitou ao final do AL 2008/2009 os excelentes 
resultados: a) Grande eficácia nos procedimentos administrativos; e, b) Expressiva redução dos custos 
operacionais. Considerou como fatores contribuintes para este sucesso: a) Uma sede fixa estruturada com 
uma funcionária qualificada e de alto nível profissional, centralizando os assuntos administrativos, secretaria, 
tesouraria e atendimento aos Clubes; b) Uma página na internet, funcional, dinâmica, e interativa, e, c) Uma 
rede de e-mails corporativos conectando todos os Clubes. Desta forma foram eliminadas as enormes 
despesas com papel, impressão, correio, telefone etc. Foram identificadas como principais não conformidades 
ainda existentes: a) ) Desconhecimento dos recursos do site, o que leva alguns Companheiros a solicitarem a 
sede informações disponibilizadas na internet; e, b) Falta de gerenciamento do e-mail funcional do Clube. 
Sendo esse o principal problema. O e-mail é o principal meio de comunicação do sistema de integração do 
nosso Distrito. Trinta e seis Clubes (70 %) são considerados operacionais. Dez Clubes (10) solicitaram senha 
do e-mail, mas, não confirmaram a instalação. E outros cinco Clubes (05) ainda não solicitaram senha. A 
relação dos Clubes com seus e-mails e situação operacional se encontra no site. Foi lembrado que o sistema 
de e-mails foi implantado no AL 2005/2006 e que a demora na sua consolidação constitui uma amostra das 
dificuldades para informatizar o Distrito. Foi apresentada uma relação com (21) vinte e um Clubes com a 
caixa postal cheia, demonstrando que não estão tomando conhecimento das mensagens enviadas pelo 
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Distrito. A caixa postal cheia tem provocado o retorno das mensagens enviadas pela sede o que causa 
grandes transtornos administrativos e geração de despesas. Foram apresentadas as dificuldades causadas 
pelos Clubes que optam pelo uso de e-mails particulares em detrimento do e-mail funcional: a)
Desconhecimento deste e-mail particular pelos outros Clubes e outras entidades. Ao contrário o e-mail 
funcional é divulgado pelo site para conhecimento de todos; b) Quando o Companheiro deixa a função ou o 
Clube perde-se o contato; c) Na transição de diretoria ocorre um vácuo nas comunicações até ser identificado 
o novo e-mail a ser utilizado. O e-mail funcional é do Clube e independe dos dirigentes. Os novos dirigentes 
devem solicitar a senha aos anteriores ou solicitar nova senha ao Distrito e instalar o e-mail em qualquer 
máquina. Foram sugeridas as seguintes soluções: a) Incluir a verificação do e-mail na visita administrativa do 
Governador; b) Envolvimentos dos dirigentes, Governador, Secretário, Tesoureiro, Presidentes de Região e 
Divisão e principalmente dos Presidentes de Clube; c) E a indicação de um Companheiro do Clube como 
responsável pelo e-mail do Clube o qual deverá instalar e baixar as mensagens com freqüência. Foram 
apresentados no site on-line as divisões funcionais do layout da página inicial, as principais funções, menus e 
links. Foi demonstrada a seqüência de envio de informe mensal para o Distrito e para o Lions Internacional, 
bem como o envio de PU101. Foi lembrado que o Mural de Notícias é para mensagens curtas e de caráter 
geral. Foram identificadas utilidades como o Valor do Dólar, Documentos Diversos, Informações de Tesouraria 
e Secretaria, Relação de e-mails dos Clubes, Afiliação Familiar, Cartão Lions Unicard. Também foi 
demonstrado o uso da Nominata on-line, sendo lembrado que os Clubes devem informar a sede qualquer 
falha encontrada na Nominata. E todas as informações sobre os e-mails funcionais. Destaque foi dado as 
Notas da Assessoria de Informática onde se encontram diversas instruções úteis para utilização do site. 
Finalmente foi apresentado o projeto do sistema de boleto web. O acesso ao sistema será através da área 
restrita do site com uma senha para cada Clube (número Internacional do Clube). O valor a ser pago deverá 
ser digitado e o boleto padrão do Banco do Brasil, com código de barras, completamente preenchido e 
identificando o Clube com o nome e o número internacional será disponibilizado para impressão ou 
pagamento pela internet. Desta forma espera-se que sejam solucionados os problemas de distribuição dos 
boletos e principalmente a identificação dos depositantes através do extrato bancário. Para completo controle 
dos depósitos foi sugerido que sejam publicados informativos mensais de débitos e créditos dos Clubes a 
exemplo do Recap mensal do Lions Internacional. E envio de extratos aos Clubes logo após o recebimento de 
informe mensal comunicando a inclusão de novos Associados. Procedimentos esses utilizados pelo Lions 
Internacional tendo sua eficácia já comprovada. Foi sugerido ainda que a conta bancária do Distrito fosse 
transferida da agência em Vitória para Guarapari. Para concretização do projeto, deverá ser efetuado 
entendimento com o Banco pelos responsáveis pela conta. O CL Paulo Leal se colocou a disposição para 
atender aos Companheiros através de seus e-mails e telefones e encerrou a sua palestra voltando à palavra 
ao Governador. Foi concedida a palavra ao PC Darly Anacleto de Vasconcellos que enalteceu o trabalho 
realizado pelo CL Paulo como Assessor de Informática onde trabalha até altas horas da madrugada para que 
possamos ter um site de qualidade e funcional que o seu salário tem sido o amor e carinho que damos a ele e 
sua família em seguida o Governador convoca o Tesoureiro do Distrito o CL Lidiel e este informa do saldo 
positivo do Distrito das despesas e aplicações. O Governador faz o intervalo e convida a todos para um Cofee-
Break. Retornando as atividades da plenária, o Governador fala sobre os trabalhos realizados pelos clubes: 
assistência a idosos; cuidados com a visão; ajuda a pessoas especiais; cadeiras de rodas; assistência a 
menores, apoio a creches; enxovais de bebê; cursos diversos; ajuda a hospitais; tratamento de dependentes 
químico; conselhos das comunidades; campanhas de agasalhos; atividades artísticas; feira de Holambra. 
Sugestões dadas pelo Governador para atividades dos Clubes: reforço escolar, atividades de civismo, festa da 
cidade (Baile de Gala), festa de debutantes, festa junina, práticas esportivas, atividades artísticas, cursos: 
informática/inglês, acolhimento de dependentes químicos e soro-positivo (HIV), passeio ciclístico, cuidados 
com os surdos, ajuda aos hospitais filantrópicos. Em seguida é dado à palavra ao CL Lemos, palestrante 
convidado do Distrito, cujo tema abordado é Liderança, o Companheiro aborda o tema de forma objetiva e 
relata que a liderança tem sido uma tarefa que raramente falta em nossos encontros Leonísticos. O exercício 
da liderança, como toda matéria que envolve o relacionamento humano, é sempre tema de grande discussão 
para que seja aplicado corretamente. Concluiu-se que a maioria das pessoas piora os seus níveis de 
tranqüilidade e serenidade à medida que sofre. Que o sofrimento só nos enriquece quando intuitivamente ou 
racionalmente o trabalhamos. Cumprindo toda a programação do dia, o Governador encerra as atividades, 
solicitando a todos fazerem a oração pelo Brasil e aplausos em respeito a Bandeira Nacional no encerramento 
da reunião. Eu CL Antônio Eugênio Cunha, lavro a presente Ata que assino abaixo juntamente com o 
Governador.

CL Antônio Eugênio da Cunha             CL José Adalberto Rebello de Oliveira 
Secretário                                             Governador

Topo Voltar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terceira Reunião do Conselho Distrital - Saquarema, RJ 

Ata da Segunda Sessão Ordinária 

Aos 10 dias do mês de janeiro de 2010, na cidade de Saquarema RJ, no Teatro Municipal Mario Lago desta 
cidade, realizou-se a segunda sessão Plenária da 3ª reunião do Conselho Distrital do LC-11, ano Leonístico 
2009/2010. Às 9:00 hs, no exercício da função protocolar, o EGD Luis Carlos Pessanha da Encarnação 
convidou para compor a mesa principal os seguintes Companheiros: José Adalberto de Oliveira, Governador; 
Jorge Fortunato, Ex Governador Imediato e Embaixador da Fundação de Lions Internacional (LCIF); PC Darly 
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Anacleto de Vasconcellos, Presidente do Conselho de Governadores; EPC Ivan Lindemberg; CaL Zuraide 
Figueiredo Guedes, Primeira Vice- Governadora; CL José Eduardo Côgo, 2º Vice- Governador; EGD Josias 
Matos de Azevedo; EGD Luiz Carlos Pessanha; CL Ronaldo Cardoso de Figueiredo Junior, Presidente do LC 
Saquarema, convidados todos os Presidentes de Divisão e Região para se posicionarem nas primeiras fileiras 
de cadeiras. O CL Governador fazendo a abertura protocolar convidou a CaL Leila , Presidente Divisão B1, 
para o ato de Invocação a Deus, seguindo-se o convite para guarnecer às Bandeiras e a entoação da 1ª
Estrofe ao Hino à Bandeira. Iniciando-se os trabalhos, o Governador convida o EGD Josias Maques de Azevedo 
para leitura das Moções, o Governador coloca em apreciação os pareceres da Comissão de Moções: reuniu-se 
a Comissão composta pelos membros CL EGD Josias Marques de Azevedo, CL José Carlos Lemos, do LC 
Fonseca, CaL Ana Lúcia Louzada Fernandes, LC Cachoeiro do Itapemirim Rubem Braga e a CaL Odalva 
Fonseca de Vasconcellos, LC Guarapari. Examinado a MOÇÃO Nº 01, apresentada pelo EGD Luis Carlos 
Pessanha da Encarnação, propondo a adoção pelo DLC-11 do programa de Unidade Familiar para os 
associados do nosso Distrito, depois de discutir e constatado que a referida Moção foi apresentada conforme 
estabelece o Estatuto do DLC-11 e que o referido programa já vem sendo aplicado pela Associação de Lions 
Internacional com sucesso, à Comissão RECOMENDA sua aprovação e que a mesma seja encaminhada a 
Comissão de Estatuto e Regulamento do Conselho Distrital. Colocada em apreciação pela Assembléia é 
aprovada por unanimidade. MOÇÃO Nº 02, Reapresentada pelo Lions Clube Aracruz; com a apresentação de 
todos os documentos solicitados pela comissão onde propõe a realização da XI Convenção Distrital naquela 
cidade, recomenda a sua aprovação, por estar à mesma de acordo com as normas Estatutárias. A Assembléia 
reafirma a aprovação. Todavia, cabe ao Governador a nomeação do Diretor Geral e respectiva Comissão, 
imediatamente as nomeações são confirmadas pelo Governador. MOÇÃO Nº 03 Lions Clube Aracruz: 
Propondo o nome do ex-companheiro Primo Bitti, para patrono da XI Convenção do Distrito DLC-11, após 
analise e verificar que a mesma atende as normas Estatutárias, recomendada a sua aprovação pelo Terceiro 
Conselho Distrital. Aprovada por unanimidade pela Assembléia. MOÇÃO Nº 04: do Lions Clube Porciúncula: 
Apresentando o nome da CaL Zuraide de Figueiredo Guedes, para o cargo de Governadora do Distrito LC-11 
AL 2010/2011, verificando-se a documentação apresentada, constatou estar de acordo com as normas 
Estatutárias, recomendando a sua remessa a comissão de Estatutos e Regulamentos do 3º Conselho Distrital. 
Aprovada por unanimidade pela Assembléia. MOÇÃO nº 05: do Lions Clube Nova Friburgo, apresentando a 
indicação do nome do CL Álvaro Moreira da Costa, para concorrer ao cargo de 2º Vice -Governador, para o AL 
2010/2011, após análise constatando que a mesma está conforme as exigências estatutárias, recomendando 
a sua remessa a comissão de Estatutos e Regulamentos do 3º Conselho Distrital, todavia, sugere que sejam 
anexadas as relações de presença da Reunião de Diretoria e de Assembléia de Clube até a realização do 
quarto Conselho Distrital, após leitura do parecer da comissão a mesa diretiva sugere a comissão que a 
sugestão das listas de presença sejam dispensadas, por entender que existe ata aprovando a indicação. 
Aprovada por unanimidade pela Assembléia. MOÇÃO Nº 06 do Lions Clubes Campos Planície: apresentada 
pelo Lions Clube Campos Planície indicando o nome do CL Francisco Roberto de Carvalho Moreira para 
concorrer ao cargo de 2º Vice-Governador AL2010/2011 do Distrito LC -11 e endossado pelos Lions Clubes: 
de Campos, Campos São Tomé e Campos Tamandaré, após ser verificada a documentação apresentada, à 
Comissão constatou que a mesma atende as exigências estatutárias, recomendando a sua remessa a 
comissão de Estatutos e Regulamentos do 3º Conselho Distrital, para depois serem adotadas as demais 
medidas regulamentares. Aprovada por unanimidade pela Assembléia. MOÇÃO Nº 7 do Lions Clube Colatina: 
apresentando a indicação do nome do CL José Eduardo Côgo, para concorrer ao cargo de 1ª Vice-Governador 
do Distrito LC-11 para o AL2010/2011. Após ser analisada a documentação apresentada à comissão 
constatou que está de acordo com as normas estatutárias do Distrito, recomendando a sua remessa a 
comissão de Estatutos e Regulamentos do 3º Conselho Distrital. Aprovada por unanimidade pela Assembléia. 
Nada mais havendo para tratar sobre os trabalhos da Comissão de Moções, estes foram encerrados, sendo 
lavrada a Ata que segue assinada pelo Presidente e Membros da Comissão de Moções. O Governador acata a 
decisão da Assembléia e referenda as decisões da Assembléia. O Governador concede a palavra a CaL Zuraide 
Figueiredo Guedes, Primeira Vice-Governadora que fala sobre suas experiências no leonismo e passa as mãos 
do Jorge Fortunato, Ex Governador Imediato e Embaixador da Fundação de Lions Internacional (LCIF)todos os 
dados de médicos e pessoas que colaboraram para a realização do tratamento de visão de um cidadão. O 
Governador Registra a presença do EPC Pedro Aurélio Gonçalves de Matos o convida para mesa principal que 
em seguida faz o uso da palavra, enfatizando sobre as amizades e parcerias no lions com médicos e 
instituições para a realização de cirurgia de catarata e outras e falou sobre a parceria do RJ com o bilhete 
raspadinha do lions, para arrecadar fundos e poder apresentar projetos sociais, diz que com o passar do 
tempo o ES também vai entrar nessa parceria. Dando prosseguimento o Governador apresentou a Resolução 
que ficará isento da Jóia de ingresso e terão uma redução de 50% (cinqüenta por cento) na quota distrital os 
Cônjuges, Domadoras, Filhotes e Parentes residentes no mesmo domicílio, que se associarem aos clubes do 
Distrito, no período de 10 de janeiro a 30 de junho de 2010. O Governador concede a palavra aos Presidentes 
de Região, Divisão para que os mesmos enfocassem os trabalhos desempenhados nas suas respectivas 
Regiões e deu a palavra também aos presidentes de Clubes, a nossa célula principal do movimento, e estes 
falam das suas experiências e atividades desenvolvidas nos Clubes. O Governador agradeceu a todos e ao LC 
Saquarema pelo carinho que o clube nos recebe, pelo empenho e pela impecável organização, concluindo, 
convida o 2º Vice Governador, José Eduardo Côgo para proferir a oração pelo Brasil e agradeceu ao CL EPC 
Pedro Aurélio Gonçalves de Matos pela presença e o convidou para guarnecer o Pavilhão Nacional. Convida a 
todos, para com uma calorosa salva de palmas, façam a saudação ao Pavilhão Nacional. O Governador dá por 
encerrado o 3º Conselho Distrital. Eu CL Antônio Eugênio Cunha, lavro a presente Ata que assino abaixo 
juntamente com o Governador.

CL Antônio Eugênio da Cunha             CL José Adalberto Rebello de Oliveira 
Secretário                                             Governador

Página 3 de 4Lions Clube Distrito LC - 11

23/08/2012file:///C:/Users/~PAULO/Documents/Gestões%20Anteriores/ata309_10.html



Topo Voltar

Página 4 de 4Lions Clube Distrito LC - 11

23/08/2012file:///C:/Users/~PAULO/Documents/Gestões%20Anteriores/ata309_10.html


