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Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, na Casa do Estudante na cidade de 

Aracruz-ES, foi realizado o 3º Conselho Distrital do Distrito LC-11 do ano leonístico 

2012/2013. Às 9 horas e quinze minutos o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos 

procedeu à composição da mesa diretora para a realização da primeira plenária, convidando 

o Governador do Distrito CL Francisco Roberto C. Moreira, o IPGD Presidente do Comitê 

de Honra CL José Eduardo Côgo, o Secretário/Tesoureiro do Distrito CL Paulo Roberto 

Trindade Muniz, o 1VDG CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, o 2VDG CL Álvaro 

Moreira da Costa, a PDG CaL Zuraide de Figueiredo Guedes, o PDG CL Jose Adalberto 

Rebello de Oliveira, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico da cidade de 

Aracruz e Presidente da Divisão B1 CL Antonio Eugênio da Cunha e o Presidente do Lions 

Clube Aracruz CL Geraldo Costa, representando todos os Presidentes de  Clubes presentes, 

convidou para tomar assento nas primeiras filas, o PDG Gumercindo Moura, o PDG Josias 

Marques de Azevedo, o PDG Luiz Carlos Nunes, o PDG Jair Pinheiro Torres, convidou os 

Presidentes de Região e Presidentes de Divisão para tomar assento na primeira fila, em 

seguida solicitou que ficassem de pé todos os Presidentes de Clubes, recebendo os aplausos 

da Assembléia.   Composta a mesa, foi passado o comando dos trabalhos ao Governador do 

Distrito CL Francisco Roberto C. Moreira. Após cumprimentar e dar as boas vindas a 

todos, deu inicio aos trabalhos invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre as 

pessoas, declarou instalada a 1ª Plenária da Reunião do 3º Conselho Distrital do AL 

2012/2013. Convidou a Cal Marisa Santi Cordeiro para fazer a invocação a Deus. Em 

seguida convidou o CL Zoé Antonio Donati para guarnecer o Pavilhão de Aracruz, o PDG   

CL Luiz Carlos Nunes para guarnecer o Pavilhão do estado do Espírito Santo, o PDG CL 

Gumercindo Moura para guarnecer o Pavilhão do Rio de Janeiro, o PDG Jair Pinheiro 

Torres para guarnecer o Pavilhão de Lions Internacional e o IPDG CL Jose Eduardo Côgo 

para guarnecer o Pavilhão Nacional, solicitou que fosse feito um minuto de silêncio pelo 

falecimento do PDG Valentin Alvarez Melon, do PDG Gerbert Nogueira Bastos e do CL 

Denilson Sales de Souza e  convidou a todos para entoarem a primeira estrofe e o estribilho 

do Hino a Bandeira. Convidou e nomeou o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos para 

atuar como Mestre de Cerimônia desta Plenária, este agradeceu o privilégio de ser 

designado Mestre de Cerimônia, prometendo desempenhar da melhor maneira possível. 

Dando seqüência o MC convidou o Secretário do Distrito CL Paulo Roberto Trindade 

Muniz para proceder a leitura da Ata da 2ª Reunião do Conselho Distrital do AL 

2012/2013. No entanto o PDG CL Josias Marques de Azevedo fez uma proposição para 

que fosse dispensada a leitura da ata em virtude de seu tamanho e que todos já terem 

conhecimento da mesma, pois está disponibilizada no site do Distrito. O Governador 

colocou em discussão a dispensa da leitura da ata, não havendo discussão, a dispensa da 

leitura da ata foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o 

Governador colocou em discussão a Ata do último Conselho Distrital. Não havendo 

discussão, foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o Mestre 

de Cerimônia passou a palavra ao Secretário CL Paulo Roberto T. Muniz para proceder a 



leitura e encaminhamento da moção apresentada: Moção nº 01- apresentada pelo LC 

Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira que faz a indicação do 1VDG CL Deocleciano 

Fonseca de Andrade Filho para o cargo de Governador do Distrito LC11 para o Ano  

leonístico 2013/2014. Após a leitura a moção foi encaminhada ao PDG CL José Adalberto 

Rebelo de Oliveira para análise da Comissão de Moções. Dando continuidade o CL 

Secretário passou a ler a Resolução nº 12 do AL 2012/2013 que faz a designação dos 

Membros das Comissões Técnicas da XIV Convenção Distrital, sendo nomeados os 

Companheiros para a Comissão de Credenciais, Comissão de Eleições, Comissão de 

Indicação, Comissão de Moções, Comissão de Estatutos e Regulamentos, Comissão de 

Prêmios: Sub Comissão A e Sub Comissão B, em seguida o CL Secretário passou a ler as 

justificativas pela ausência neste Conselho Distrital dos CCLL Rômulo Agrello Presidente 

do LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino, PDG Luiz Carlos Pessanha da Encarnação do 

LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino, CaL Rosane Pinto da Encarnação do LC Nova 

Friburgo Conselheiro Paulino, CL Nelson Alcides Spitz Presidente de Região F, CL 

Osvaldo A. Duarte Marcussi Presidente de Região D, CL Adevalter Estevão Pereira 

Presidente do LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira, CL José Patrício Pisco 

Presidente da Divisão E1, CaL Vera Regina Secretária do LC Rio das Ostras Costa Azul,  

CaL Gilda Maria Antunes de Almeida Presidente do LC Itaboraí, CL Robson Borges do 

Nascimento Presidente da Região B, CL Cledilson Azeredo Carvalho Presidente do LC 

Macaé, CL Arival José Vieira Dibai Presidente da Região E e o CL Everaldo Baptista 

Monteiro Presidente do LC Campos. Dando seguimento, o Mestre de Cerimônia devolveu a 

palavra ao Secretário/Tesoureiro do Distrito para apresentação do Relatório da Secretaria  

referente ao primeiro semestre do AL 2012/2013 , o CL Paulo iniciou a apresentação com 

um pensamento: “Você pode sonhar, projetar, criar e construir um lugar mais maravilhoso 

do mundo, mais é preciso pessoas para tornar o sonho em realidade”, e iniciou a 

apresentação pelo Lions no Brasil, no DMLC e no Distrito LC11, fazendo um comparativo 

da posição entre 01/07/2012 e 31/12/2012 tanto na quantidade de Clubes quanto ao número 

de Associados, tivemos no semestre 10 novos Companheiros Melvin Jones, situação dos 

Clubes quanto aos Informes para Lions Internacional e Concurso de Clubes para o Distrito, 

posição dos Clubes quanto ao pagamento das taxas Internacional e Distrital, CNPJ, 

Certidões negativas e FGTS, a seguir houve sorteios de vários brindes doados pelos Clubes, 

retornando a palavra ao CL Paulo que passou a apresentar o Relatório da Tesouraria 

referente ao primeiro semestre do AL 2012/2013, bem como a Previsão Orçamentária para 

o segundo semestre do AL 2012/2013, demonstrativo das despesas e receitas referente ao 

primeiro semestre, despesas de Pessoal: R$ 12.819,62, despesas administrativas: R$ 

36.400,88, despesas de utilidades e serviços: R$ 9.495,25, despesas financeiras: R$ 498,76 

total das despesas:  R$ 59.214,51 +  repasses a efetuar no valor de  R$ 27.649,15, 

totalizando R$ 86.863,66. Receitas: mensalidades e contribuições: R$ 83.556,90, outras 

receitas: R$ 114,10, total das receitas:R$ 83.671,00, Déficit: R$ 3.192,66 totalizando: R$ 

86.863,66. Demonstrativo do Balancete do primeiro semestre do AL 2012/2013: Ativo 

Circulante: Disponível: Caixa R$ 1.140,63, Banco do Brasil: R$ 31.438,10, Estoque: R$ 

61,80, Total do Ativo Circulante: R$ 32.640,53, Ativo Permanente: R$ 16.110,72, 

totalizando o Ativo em R$ 48.751,25 + despesas do período no valor de R$ 59.214,51, 

totalizando R$ 107.965,76. Passivo Circulante: R$24.294,76 + Receitas do período: R$ 

83.671,00, totalizando R$ 107.965,76, dando prosseguimento passou a fazer a apresentação 

da Previsão Orçamentária para o segundo semestre do AL 2012/2013 onde consta um total 

de receitas no valor de R$ 133.774,77, composta de R$ 32.713,35 de saldo existente em 



31/12/2012 e R$ 101.061,42 de valores a receber, e um total de despesas no valor de R$ 

125.568,18, composta de R$ 74.568,18 de valores a transferir e R$ 51.000,00 de despesas 

administrativas, ficando um superávit de R$ 8.206,59, totalizando R$ 133.774,77, em 

seguida foi colocado em discussão o Relatoria da Tesouraria referente ao primeiro semestre 

do AL 2012/2013, não havendo discussão foi colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade, em seguida foi colocada em discussão a Previsão Orçamentária para o 

segundo semestre do AL 2012/2013, solicitou uma questão de ordem o PDG Gumercindo 

Moura do LC Macaé, Governador 2006/2007 que primeiramente parabenizou ao CL Cícero 

e ao CL Paulo pelo brilhante trabalho executado tanto na Secretaria quanto na Tesouraria e 

repasso aqui pela Tesouraria que o CL Cícero um grande e competente e baluarte 

profissional colocou em evidência o Balanço dentro das normas emanadas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade e não poderia ser diferente pela sua honestidade e sua lealdade 

junto a nossa classe, parabéns e tenho certeza que todos nós Leões somos devedores a 

vocês por este trabalho, prosseguindo dirigiu-se ao Companheiro Governador colocando 

que a sua duvida com relação a previsão orçamentária tange tão somente na disponibilidade 

da qual vinha sendo colocado em conta especial de aplicação os valores anteriores, 

evidentemente no meu entender essa disponibilidade não é receita pois a previsão  é 

oriunda daquilo que vai receber e as despesas que poderão agregar ali, evidentemente se 

continuar colocando em evidência que a aplicação anterior vai entrar como receita o nobre 

Governador não vai ter superávit de R$ 8.206,59 e sim  prejuízo de R$ 29.506,76, isso se 

considerarmos o total de R$ 32.171,35, se nós considerarmos tirar o saldo de caixa o 

prejuízo do Distrito vai para R$ 28.366,19, acho que ora da gente verificar esta situação 

aquele dinheiro que estava lá oriundo de outras gestões  não poderá ser mexido se não tiver 

aprovação da Assembléia da qual foi também votada na época da aplicação é o meu 

entendimento como Advogado tributarista e como Contador, agradecendo a todos, 

continuando usou da palavra o CL Cícero Bruno que informa ao PDG Gumercindo Moura 

que na Previsão não consta as reservas anteriores porque elas não mais existem, neste 

momento o PDG Gumercindo pergunta se as aplicações das gestões anteriores foram 

pulverizadas, sendo confirmado pelo CL Cícero Bruno, ainda em discussão usou da palavra 

a CaL Ângela Grippe que como Coordenadora da Equipe Global de Liderança -GLT 

reclama do valor destinado ao Instituto de Liderança na Previsão Orçamentária, quando o 

Governador autorizou o repasse no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) da verba de 

Representação do Gabinete para o Instituto de Liderança, cujo valor passa a ser R$ 

2.000,00 (dois mil reais) e a verba de Representação do Gabinete passa a ser de R$ 

5.000,00(cinco mil reais), não havendo mais discussão foi colocado em votação, sendo 

aprovada. Em seguida usou da palavra o PCC CL Darly Anacleto Vasconcelos, embaixador 

da Fundação Lions - LCIF que fez um relato da meta da Governadoria que é um 

Companheiro Melvin Jones por Clube e que até 31/12 só temos efetivado 10 CMJ e apelou 

a todos os Clubes, principalmente aos grandes Clubes para se empenhar em fazer mais 

Companheiros Melvin Jones. Dando seguimento o Mestre de Cerimônia passou a palavra 

para a Assessora do Programa Lions Quest  PDG Zuraide de Figueiredo Guedes que 

cumprimentou o Companheiro Governador, toda a mesa diretora e a todos presentes, 

passando a falar sobre o Programa Lions Quest, primeiramente dando uma noção a todos o 

que é e qual a finalidade do programa e que  a sua implantação  depende muito do apoio 

dos Governadores e dos Clubes de Lions, fez um relato minucioso sobre o andamento do 

processo que foi encaminhado para a Fundação Lions para ser autorizado um subsidio no 

valor de  U$ 25.000,00   para desenvolvimento do Programa Lions Quest no Distrito LC11 



e que após várias trocas de email com respostas a todos os questionamentos, finalmente em 

29 de janeiro recebemos um email informando que o Comitê Consultivo do Lions Quest em 

reunião realizada no dia 25 de janeiro de 2013 aprovou a concessão do subsídio no valor 

total de U$ 25.000,00 referente ao Projeto do Programa Lions Quest para o Distrito LC11, 

recebendo os aplausos de todos os presentes, prosseguiu solicitando o apoio do Governador 

e dos Lions Clubes Casimiro de Abreu, Porciúncula e os Clubes de Cachoeiro de 

Itapemirim para darmos encaminhamento ao projeto pois gostaria muito que começasse na 

Governadoria do DG Roberto porque ele ficou apaixonado pelo Programa, finalizando 

agradeceu a atenção de todos. Em seguida o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos fez a 

divulgação da realização do 2º Conselho de Governadores do DMLC nos dias 28/02. 01 e 

02/03 na cidade de Guarapari-ES e da Convenção do Distrito Múltiplo LC que será 

realizada nos dias 30, 31/05 e 01/06 na cidade de Poços de Caldas-MG, dando 

prosseguimento o MC convidou a Assessora para o Cartaz da Paz a CaL Ângela Grippe 

para seu pronunciamento, esta  cumprimentou a todos os presentes e passou a apresentar o  

relação dos 16 Clubes que participaram do concurso e que  o julgamento dos cartazes foi 

realizado na cidade de Nova Friburgo, conforme ficou definido no primeiro Conselho 

Distrital, com o patrocínio do LC Nova Friburgo com a presença de uma comissão 

julgadora e que após a avaliação foi divulgado o resultado, ficando em 1º lugar o Cartaz do 

LC Nova Friburgo, em 2º lugar o Cartaz do LC Niterói Fonseca e em 3º o Cartaz do LC 

Nova Venécia, sendo que a premiação será realizada na XIV Convenção aos 3 primeiros 

classificados, fez a divulgação do próximo concurso para o AL 2013/2014, agradeceu a 

participação dos Clubes, ao LC Nova Friburgo e a atenção de todos.. Dando continuidade o 

MC convidou os Presidentes  do LC Campos Tamandaré, LC Porciúncula e LC Colatina 

Centro referente ao AL 2011/2012 para receber do CL Governador e do IPDG CL José 

Eduardo o Prêmio de Excelência 2011/2012 conferido por Lions Internacional sendo 

entregue ao CL Jairo Alves Nunes do LC Campos Tamandaré, a CaL Ângela Grippe 

representando o CL Denilson José dos Santos do LC Porciúncula e ao CL Marco Antonio 

Fontana do LC Colatina Centro, em seguida foram efetuados vários sorteios de brindes, 

prosseguindo o MC convidou o CL Aloizio Gomes de Souza e a CaL Laís Maria de Souza 

do LC Campos para fazer a apresentação do Projeto de Leitura, dando inicio cumprimentou  

o CL Governador e demais componentes da mesa e a todos os presente, a CaL Lais passou 

a fazer uma explanação detalhada de como foi idealizado e implantado com muito carinho 

o Projeto de Leitura que foi realizado com os alunos na faixa etária de 7 a 8 anos  da Escola 

Municipal Lions Clube, que foi fundada pelo Lions a mais ou menos 50 anos atrás, e que 

teve o apoio da Secretaria Municipal de Educação de Campos que forneceu todo o material 

necessário para a realização deste Projeto e também da Diretora e Professores da Escola, o 

encerramento do Projeto foi realizado no salão da Escola e contou com a presença do DG 

Roberto , da CaL Selma,  da Secretária Municipal de Educação, de vários CCLL e também 

de todos os alunos que participaram do Projeto, finalizando agradeceu a atenção de todos. 

O PCC CL Darly agradeceu a honraria de ter funcionado como Mestre de Cerimônia desta 

Plenária, devolvendo o colar  ao DG CL Roberto que agradeceu ao PCC Darly Anacleto de 

Vasconcelos  pela maneira correta como conduziu os trabalhos desta 1º Plenária, em 

seguida convidou o IPDG José Eduardo Côgo para fazer a Oração pelo Brasil e convidou o 

CL Jovelino Venturim Filho  para guarnecer a Bandeira do Brasil e convidou a todos para 

que com uma salva de palmas déssemos por saudado o Pavilhão Nacional, declarando 

encerrada a primeira plenária.Às treze horas e trinta minutos o PCC CL Darly Anacleto 

Vasconcelos  procedeu a composição da mesa diretora para a segunda plenária, convidando 



o DG CL Francisco Roberto Moreira, o IPDG CL José Eduardo Côgo, o CL Paulo Roberto 

Muniz Secretário/Tesoureiro do Distrito, o 1VDG CL Deocleciano Fonseca de Andrade 

Filho, o 2VDG CL Álvaro Moreira da Costa, a    PDG CaL Zuraide de Figueiredo Guedes , 

o PDG CL Luiz Carlos Nunes, o CL Antonio Eugenio da Cunha e o CL Geraldo Costa 

Presidente do LC Aracruz. Composta a mesa o Governador deu inicio invocando a Deus 

pela grandeza da Pátria e a paz entre as pessoas, declarando aberta a segunda plenária do 2º 

Conselho Distrital do AL 2012/2013, convidou a DM Carla Passos Cunha do LC Aracruz 

para fazer a invocação a Deus e após pediu uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional. Em 

seguida convidou e nomeou o PCC CL Darly  para funcionar como Mestre de Cerimônia 

desta 2ª Plenária que após receber o colar agradeceu a distinção e convidou os Presidentes 

de Região, de Divisão e de Clubes que queiram fazer uso da palavra, antes o Governador 

Roberto pediu a palavra e solicitou aos Presidentes de Região e de Divisão que após  fazer 

as suas reuniões informem ao Distrito através de Atas para que o Governador tome 

conhecimento do que esta sendo realizado pelos Clubes, citando como exemplo o CL 

Marcussi da Região D que tem feito esta divulgação, dando continuidade o PDG CL Josias 

Marques de Azevedo solicitou ao CL Governador que, devido a ausência de vários 

membros da Comissão de Moções faz a indicação do CL Ronaldo Alves Pereira do LC 

Campos e do CL Luiz Kelly Martins dos Santos do LC Vila Velha para compor a 

Comissão, sendo nomeados pelo DG Roberto. Em seguida a palavra foi passada ao CL 

Jovelino Presidente da Região A que cumprimentou ao CL Governador e a todos os 

presentes, justificou a ausência do PDG José Brasileiro Dourado e do PDG Antonio 

Moreira, falou que neste AL não está conseguindo atuar conforme gostaria, pois tem 

passado por muita atribulação dentro da sua Região, não conseguiu realizar o Seminário 

Leonístico e só foi feito um Comitê Assessor, pois no AL passado conseguiu fazer uma 

caminhada muito mais tranqüila, falou que o Leonismo tem que estar acima de tudo, tem 

que estar a frente de nossas ambições, de nosso orgulho, pois acho que esta faltando em 

muitas diretorias de Clubes este espírito, pois tem que ter mais amor, mais companheirismo 

para que esta família leonística se fortaleça, por outro lado fico feliz pois no Cartaz da Paz 

o LC Nova Venécia ficou em 3º lugar e mais 3 Clubes na lista dos melhores, finalizando 

agradeceu a todos. em seguida falou o CL Claudio Guimarães Secretário do LC Cachoeiro 

Rubem Braga que cumprimentou o CL Governador e demais componentes da Mesa 

Diretora, justificou a ausência da CaL Elisabeth Martins Presidente da Divisão C1 e passou 

a relatar em nome da CaL o trabalho realizado no âmbito da sua Divisão, em seguida foi 

franqueada a palavra aos Presidentes de Clubes, tendo falado o CL Ananias Ribeiro de 

Oliveira do LC Vila Velha Gloria , o CL Antonio Jesus Buson do LC Cachoeiro de 

Itapemirim Rubem Braga,  o CL Jose Silvino Cristo do LC Colatina Centro e pelo LC Vila 

Velha falou o PDG CL Danilo Edson Duarte representando o CL Presidente e todos 

fizeram um relato detalhado das ações e atividades de seus Clubes. Em seguida foram 

sorteados vários brindes. Dando continuidade o MC convidou o CL Paulo Leal para 

apresentação do Site da XIV Convenção Distrital que iniciou cumprimentando a todos e 

informou que como o site do Distrito tem uma página nova, atualizada e com novos 

recursos, também o site da Convenção terá página nova com novos recursos e que em duas 

semanas o site estará disponível na internet para todos os associados, pois estamos 

aguardando matérias para serem divulgadas e a devida aprovação da diretoria da 

Convenção, passando a fazer uma demonstração de como acessar o site e dando todas as 

informações da composição do site da Convenção, encerrando agradeceu a atenção de 

todos. Dando continuidade o MC passou a palavra ao CL Aloizio Gomes de Souza que 



justificou a ausência do CL Everaldo Baptista Monteiro  Diretor Geral da XIV Convenção e 

que falaria em seu nome, passando a fazer um relato do andamento das providências para a 

realização da Convenção que será realizada nos dias 26 a 28 de abril no Sesc Mineiro em 

Grussai e que apesar das dificuldades em conseguir até o momento algum patrocínio e 

devido a limitação dos recursos financeiros, a Comissão organizadora da Convenção está 

trabalhando para realizar uma bela Convenção. Em seguida foi realizado sorteio de vários 

brindes. Dando continuidade a palavra foi passada ao CL Theócrito Valle Santiago do LC 

Guarapari que após cumprimentar a todos pediu aos presentes mais vibração, mais 

entusiasmo, mais respeito ao protocolo e em seguida foi projetado um filme e ao final pediu 

que todos refletissem sobre a mensagem que foi passada, agradecendo a atenção de todos, 

continuando a Cal Odalva Fonseca de Vasconcellos solicitou que cada Clube leve um 

brinde para sorteio na Convenção e que conforme ficou decidido no primeiro CD pediu que 

cada CaL ou DM leve um presente para amigo secreto a ser realizado no Chá das 

Domadoras. Dando continuidade o MC passou a palavra para o CL Geraldo Costa 

Presidente do LC Aracruz que cumprimentou ao Governador e demais componentes da 

mesa e passou a fazer um relato das ações e atividades do seu Clube neste Ano Leonístico e 

agradeceu ao DG Roberto e ao Distrito por ter escolhido o LC Aracruz para sediar este 3º 

Conselho Distrital apesar de que a data não foi muito favorável para a presença de um 

número mais expressivo de Companheiros, agradecendo a todos pela presença. 

Continuando o Mestre de Cerimônia convidou a Comissão de Moções para apresentação de 

seu relatório o Presidente “ad hoc” PDG Josias Marques de Azevedo cumprimentou a todos 

e solicitou que o CL Ronaldo Alves Pereira procedesse a leitura da ata com o parecer da 

Comissão de Moções. Moção nº 01 do LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira que faz 

a indicação do 1VDG CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho para o cargo de 

Governador do Distrito LC11 para o Ano Leonístico 2013/2014, a comissão após analisar 

toda a documentação verificou que a proposta preenche os requisitos e formalidade das 

normas estatutárias do Distrito, recomendando sua aprovação, o Governador colocou em 

discussão o parecer da Comissão de Moções, não havendo discussão foi colocado em 

votação sendo aprovado por unanimidade, em seguida o Governador colocou em votação a 

ata da Comissão de Moções, sendo a mesma aprovada por unanimidade, o PDG Josias 

agradeceu aos componentes da Comissão pelo trabalho desenvolvido. Em seguida o MC 

fez um agradecimento ao CL Antonio Eugênio da Cunha que espontaneamente cedeu o 

espaço de sua Faculdade para que se realizasse este maravilhoso encontro leonistico. 

Prosseguindo o MC passou a palavra ao 2VDG CL Álvaro Moreira da Costa para seu 

pronunciamento iniciando cumprimentou o DG Roberto, toda a Mesa Diretora e todos os 

presentes, disse que sua palavra seria bem rápida e gostaria de incentivá-los e falar um 

pouco para o ego de nossos Companheiros Leões, citando o CL Theocrito falou que tem CL 

que se expressa com veemência, fala com o coração, com amor e é isso que se espera dos 

Companheiros, pois temos que ter amor pelo Lions, se o nosso movimento esta um pouco 

morno é porque também somos mornos, temos que esquentar este movimento e citou por 

exemplo o trabalho da PDG Zuraide que batalha para implantar o Programa Lions Quest 

em nosso Distrito, pois temos que acompanhar o gesto dela e fazer a mesma coisa, citou 

também o trabalho da CaL Ângela com o Cartaz da Paz, falou que a moção com a sua 

indicação para o cargo de 1º VDG será apresentada no 4º Conselho Distrital quando seu 

Clube estará em dias com as taxas, finalizando agradeceu LC Aracruz pela recepção dada 

aos Companheiros que estão participando deste CD.  Prosseguindo o Mestre de Cerimônia 

convidou o 1VDG CL Deocleciano Fonseca de Andrade Filho para seu pronunciamento, 



que iniciou cumprimentando o DG Roberto, demais componentes da mesa e todos os 

presentes, no primeiro momento agradeceu a todos os Clubes que o acolheu juntamente 

com a CaL Soraya em suas visitas, pois esta acolhida e este carinho tem nos incentivado 

cada vez mais para levar adiante aquilo que estamos planejando para nosso Ano Leonístico, 

ressaltou que esta se preparando muito e que junto com sua CaL, conversa, troca idéias, 

procura se inteirar com nossos PDG que são pessoas que podem auxiliar em muito com 

suas experiências, parabenizou o CL Jovelino pela sua fala, pois vejo o Lions como uma 

organização que sobre vive a quase 100 anos e Lions não é propriedade de ninguém, pois 

temos visto alguns Clubes que poderiam evoluir mais, se houvesse uma liberdade de 

expressão de todos os Companheiros e não como apenas alguns que querem permanecer a 

frente, temos que ter muito cuidado com a organização Lions, temos que ter respeito e 

acima de tudo comprometimento pois sem esta atitude nós não vamos a lugar nenhum, 

temos que respeitar as idéias pois nem todos pensam do mesmo jeito, nós estamos aqui 

voluntariamente, ninguém esta aqui obrigado, nós pagamos para ser voluntários, não 

podemos ultrapassar o limite, temos que respeitar o outro CL, precisamos pensar em 

atitudes em nossos Clubes, principalmente os Presidentes, Secretários e Tesoureiros 

pensarem em oferecer as pessoas mais humildes, aqueles que precisam de nossa ajuda, 

fazer determinadas campanhas mas que envolvam estas pessoas de maneira que eles se 

sintam útil para a nossa sociedade, nos vamos tentar no nosso AL desenvolver projetos, nos 

temos no nosso colegiado o CL Jose Maria do LC12 que tem bons projetos já aprovados no 

seu Distrito, vamos tentar executar estes projetos aqui, incentivar os nossos Presidentes, 

todos os Presidentes que irão assumir no AL 2013/2014 terão que ter comprometimento 

com o movimento, também os Presidentes de Região e de Divisão terão que ter 

comprometimento, pois as outras Organizações estão evoluindo e nós também temos que 

evoluir,   por fim parabenizou o Presidente do LC Aracruz e ao nosso Governador CL 

Roberto e sua CaL Selma pelo sucesso desta 3º CD e agradecendo a todos os presentes. Em 

seguida o MC passou a palavra ao IPDG CL Jose Eduargo Côgo que cumprimentou a Mesa 

Diretora e a todos e iniciou dizendo de uma saga que viu na internet e que me inspirou no 

final do ano passado e eu trago para dentro do Lions dizendo que Deus não vai fazer a 

nossa parte e que todos tem que fazer a sua parte, hoje eu vi aqui 3 exemplos fantásticos, o 

exemplo do CL Jesus do LC Rubem Braga que ao invés de doar cestas básicas, deu 

sementes para os agricultores, que hoje estão colhendo e estão vendendo, isto que é a 

filosofia do Lions, a PDG Zuraide e a Cal Lais são outros exemplos fantásticos, a Zuraide 

na implantação do Programa Lions Quest e a CaL Lais do LC Campos nesta demonstração 

do projeto de Leitura com 130 alunos, pois para os meninos do Lions Quest e os meninos 

da leitura ninguém vai precisar levar cestas básica, isto é o Lions que a gente prega, é o 

Leonismo como agente de transformação, em seguida falou sobre como se consegue fazer a 

divulgação na revista Lions Sudeste, finalizando agradeceu ao CL Geraldo Costa Presidente 

do LC Aracruz pela excelente acolhida, ao CL Eugênio, ao CL Governados e a todos os 

presentes. Neste momento o PCC CL Darly Anacleto de Vasconcelos deu por encerrado 

seu trabalho, agradeceu por ter sido escolhido para funcionar com Mestre de Cerimônia 

deste terceiro Conselho Distrital, devolvendo o colar e o comando dos trabalhos. O 

Governador agradeceu ao PCC CL Darly pela maneira correta na condução deste terceiro 

Conselho Distrital e em seguida o Governador fez o seu pronunciamento agradecendo   

primeiramente a Deus, a sua CaL Selma, ao CL Geraldo Costa Presidente do LC Aracruz e 

também ao CL Antonio Eugenio, Presidente de Divisão por esta casa maravilhosa que é a 

casa da criança de Aracruz, falou como conseguiu evoluir na sua vida profissional e citou 



que visitou clubes no Distrito que com uma máquina de assar frango construiu um asilo de 

idosos espetacular, o LC Mantenópolis construiu uma sede fazendo rifa, bingo de frango, 

trabalhar não é desonra, na minha visita oficial ao LC Aracruz a coisa mais linda foi ver os 

jovens do Clube de Léos fazer a festiva de 15 anos junto com a visita do Governador, 

prosseguindo disse que o LC Campos através do CL Aloisio e sua CaL Lais fizeram um 

trabalho de leitura na Escola Lions Clube quando eu e a CaL Selma estivemos presentes e 

em conversa com a Secretaria de Educação do Município de Campos combinamos uma 

reunião com o quatros clubes de Campos para viabilizar a implantação do Programa Lions 

Quest no Município de Campos, encerrando quero dizer que eu e a CaL Selma nos 

sentimos gratificados por esta aqui neste terceiro Conselho Distrital e dizer que para mim 

como Governador desta Distrito meu lema continua firme “Comprometimento, 

Companheirismo com Simplicidade” pois quero fazer a coisa mais simples possível mas 

que seja Leonísticamente, agradeceu a todos desejando um feliz retorno.  Convidou a CaL 

Selma para fazer a Oração pelo Brasil, convidou o PDG CL Jair Pinheiro Torres para 

guarnecer o Pavilhão Nacional e que com uma salva de palmas déssemos por saudado o 

Pavilhão Nacional. Declarando encerrada a terceira Reunião do Conselho Distrital, do que, 

para constar foi lavrada a presente ata que segue assinada pelo Secretário/Tesoureiro e pelo 

Governador do Distrito LC-11. 

 

Aracruz-ES, 02 de fevereiro de 2013 

 

 

CL Paulo Roberto T. Muniz                          DG CL Francisco Roberto C.Moreira 

       Secretário                                                                Governador 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


