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      ATA DA III REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO DISTRITO LC 11 

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 9h15 

(nove horas e quinze minutos), no auditório da Faculdade Redentor Itaperuna, localizado na 

cidade de Itaperuna - RJ, foi realizada a 3ª Reunião do Conselho Distrital do Distrito LC-11, 

do ano leonístico 2015/2016. A mesa Diretora, para a primeira plenária, foi composta pelo 

PCC CL Darly Anacleto Vasconcellos, que convidou o Governador do Distrito, CL Jovelino 

Venturim Filho; o Prefeito Municipal de Itaperuna, Dr. Alfredo; o Secretário-tesoureiro do 

Distrito, CL Helio José Sussai; o 2º vice-governador, CL Zoé Antônio Donatti; o IPDG CL 

Álvaro Moreira da Costa; o PDG Deocleciano Fonseca de Andrade Filho; o palestrante Dr. 

Carlos Marconi de Souza; o Presidente do LC Itaperuna, CL Antônio Bussade Júnior; o 

PDG Francisco Roberto Moreira. Registrou a presença da PDG Zuraide Figueiredo Guedes 

e comunicou que já estão trabalhando em outra sala os CCLL da Comissão de Estatuto:  o 

PDG Luiz Carlos Nunes, PDG Danilo Edson Duarte, PDG Josias Marques de Azevedo, CaL 

Terezinha Domingas Perovani. Solicitou aos Presidentes de Região, de Divisão e de Clubes 

que se colocassem de pé para receber os aplausos dos companheiros presentes. A seguir, 

declarando estar composta a mesa, passou direção dos trabalhos ao DG Jovelino Venturim 

Filho, que invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre os povos, declarou 

aberta a 3ª Reunião do Conselho Distrital AL 2015/2016 e convidou a CaL Sandra Maria 

Rocha Venturim para fazer a prece de Invocação a Deus. Prosseguindo, convidou a PDG 

Zuraide Figueiredo Guedes para guarnecer a Bandeira do Brasil, o Presidente do LC 

Itaperuna, CL Antônio Bussade Júnior para guarnecer a Bandeira do Estado do Rio de 

Janeiro; a CaL Sandra Maria Rocha Venturim para guarnecer a Bandeira do Estado do 

Espírito Santo, o Prefeito Municipal de Itaperuna, Alfredo Rodrigues Marques para 

guarnecer a Bandeira de Itaperuna e a CaL Denice Anna Covre Sussai para guarnecer a 

Bandeira do Lions Internacional  e a todos para entoarem a primeira estrofe e o estribilho do 

Hino à Bandeira. Em seguida, dirigiu-se aos companheiros da mesa diretiva, aos PDGs, 

presidentes de clubes, assessores, coordenadores de região e divisão, cumprimentando-os. 

Agradeceu ao Sr. Prefeito Municipal de Itaperuna pelo acolhimento em sua cidade e ao 

Lions Clube de Itaperuna por estar sediando este III RCD. Comentou que um dia para 

estudarmos os nossos problemas, traçarmos os nossos caminhos é pouco, mas é aquilo 

que podemos realizar, pois todos temos os nossos compromissos e que não podemos 

deixar de lado. Por isso, temos de conduzir os nossos trabalhos sem que percamos a 

qualidade de nossas decisões. Manifestou o desejo de que este evento seja de momentos 

alegres de reencontro de companheiros, momentos fraternos e que, se surgirem 

controvérsias, elas sejam resolvidas dentro dos princípios limitados, num ambiente 

democrático e cerceado de bom senso e conduta ética ilibada; que, ao final dos trabalhos, 

se manifeste a confraternização determinada do bom companheirismo crescente deste 

Distrito neste ano leonístico, para que saímos felizes por termos prestado mais um serviço  

ao nosso movimento e o final de nosso trabalho seja coroado de sucesso.  Em seguida,  
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convidou o PCC CL Darly Anacleto Vasconcellos para funcionar como Mestre de Cerimônia, 

tendo este agradecido a honrosa indicação, prometendo desempenhar suas funções da 

melhor maneira possível. O Mestre de Cerimônia, iniciando seus trabalhos, convidou o 

Prefeito Municipal de Itaperuna para proferir sua mensagem, tendo ele cumprimentado o 

DG Governador e dado as boas vindas aos visitantes, agradeceu a presença em sua cidade 

e manifestou o desejo de que este seja um dia de transformação e de novos conhecimentos 

para alavancar o movimento. Constatou a presença de pessoas de várias cidades da região 

e comentou que este é um momento de rever e fazer amigos. Finalizando, disse que 

Itaperuna está de braços abertos para receber a todos. Retomando a palavra, o Mestre de 

Cerimônia agradeceu a presença dele e deixou-o à vontade para permanecer ou ausentar-

se, caso assim o desejar. A seguir, convidou o CL Edson Francis Silva Souza para fazer a 

apresentação do palestrante, professor Carlos Marconi de Souza Resende. Aquele, em 

primeiro lugar, leu a justificativa do 1º vice Governador, CL José Rodrigues, pela ausência, 

informando que se encontra em treinamento como 1º Vice Governador em Recife-

Pernambuco, nesta data, desejando a todos uma boa e perfeita realização do III RCD. 

Prosseguindo, fez a leitura do Curriculum Vitae do palestrante, cuja palestra abordará o 

tema “Água e a crise hídrica”, destacando que ele é biólogo, tem MBA em Qualidade, 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde – QSMS, tendo exercido vários cargos públicos em 

órgãos voltados para o meio ambiente e é Supervisor Local da Emater Rio de Italva. Passou 

a palavra ao palestrante que cumprimentou o DG Governador e a todos da mesa e declarou 

se sentir em casa neste ambiente, pois seu pai foi leão, alguns tios são leões e tem uma tia 

que é presidente de um clube de Lions.  A seguir, passou a discorrer sobre o tema de sua 

palestra, mostrando as proporções de água existentes no planeta com gráficos e imagens; 

enfocando o ciclo da água, explicando a formação dos rios, lagos e riachos; a importância 

da água para o ser humano e a agropecuária, a quantidade de água na composição do 

organismo humano; a distribuição e o consumo de água no mundo; a quantidade e a 

qualidade da água que temos. Exibiu vídeos com reportagens sobre os problemas de água 

que o Brasil vem enfrentando. Também apresentou um vídeo intitulado Carta de 2070, que 

enfoca a humanidade e o planeta naquele ano por causa da escassez de água. Apresentou 

também um vídeo com a música Planeta Água. Encerrou agradecendo a todos, sendo muito 

aplaudido. O PDG Francisco Roberto Moreira se manifestou informando sobre as 

campanhas de recuperação de nascentes que foram desenvolvidas em sua gestão como 

Governador do Distrito LC11. O Mestre de Cerimônia agradeceu ao palestrante, elogiando 

sua fala e parabenizando os companheiros do LC Itaperuna pela escolha do tema e 

convidou o CL Carlos do LC Itaperuna para entregar uma pequena lembrança a ele em 

agradecimento pela sua participação. O Senhor Prefeito Municipal de Itaperuna comunicou 

que precisava se ausentar em razão de compromissos, quando o DG Governador solicitou 

ao CL Edson Francis que o acompanhasse até à porta.  Dando continuidade, o DG Jovelino 

Venturim Filho informou que tem chevrons, emblemas e pins enviados pelo Lions 

Internacional e destinados a alguns clubes do Distrito, anunciando o nome de cada clube,  
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na seguinte ordem: Chevrons, conforme o tempo de serviço ao leonismo: LC Linhares, LC 

Casimiro de Abreu, LC Niteroi Fonseca, LC Niteroi São Francisco e LC Cachoeiro de 

Itapemirim; Emblemas para serem colocados nos estandartes: LC Cardoso Moreira, LC 

Aracruz, LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e a Freira, LC Nova Venécia, LC Ecoporanga, 

LC Rio das Ostras e LC Cabo Frio; Pins: LC Mantenópolis, LC Guaçui, LC Campos, LC 

Campos Planície e LC Serra. Solicitou que os companheiros de cada clube o procurassem 

durante o intervalo para pegar seu material, conforme citado acima. Agradeceu ao 

palestrante pela palestra enfocando o meio ambiente, informando que é uma das principais 

metas do Presidente do Lions Internacional, neste ano leonístico, frisando que são dois os 

principais objetivos que devemos alcançar: as crianças e o meio ambiente, convocando os 

clubes para que se empenhem ao máximo para atingir esses objetivos. Em seguida 

comunicou que se ausentará desta reunião, assim como o Mestre de Cerimônia, PDG Darly 

A. de Vasconcelos, explicando que acontecerá, paralelamente, uma reunião do Comitê de 

Honra, do qual é membro e convidou o 2º Vice - Governador, CL Zoé Antônio Donatti, para 

assumir a direção dos trabalhos da plenária e a CaL Ângela Maria Gripe para funcionar 

como Mestre de Cerimônia, enquanto da ausência deles. Comentou também que é uma 

reunião muito importante, mas que confia que Deus os iluminará e tudo transcorrerá da 

melhor maneira possível e convidou os membros do Comitê de Honra, os PDGs presentes, 

para se dirigirem à sala destinada para a reunião. A Mestre de Cerimônia, assumindo sua 

função, declarou que, uma vez que nossa missão é servir, está à disposição para exercê-la 

e que é “marinheira de primeira viagem”, mas tentará fazer o seu melhor. Convidou o 

Secretário e Tesoureito do Distrito LC11, CL Helio José Sussai para proceder à leitura da 

ata da 2ª Reunião do Conselho Distrital, tendo o CL Edson Francis da Silva Souza sugerido 

que a mesma não seja lida, uma vez que já é de conhecimento de todos porque foi 

publicada no site do Distrito, mas que seja apenas colocada em discussão e após em 

votação. O CL Zoé Antônio Donati, aceitando a sugestão, colocou-a em discussão e, após, 

em votação, sendo a mesma aprovada pelos presentes. Dando prosseguimento, a Mestre 

de Cerimônia convidou o Secretário e Tesoureiro para fazer a leitura das Moções 

apresentadas, tendo ele comentado que algumas delas já tinham sido recebidas na 2ª RCD, 

em Niterói e repassadas por e mail para a Comissão de Moções, através de ofício o qual 

comunicava o seu recebimento e encaminhava as moções recebidas, esclarecendo que a 

documentação que as acompanhava seria entregue neste III RCD. Em seguida, passou a 

fazer a leitura das mesmas, na seguinte ordem: Moção 01- LC Cachoeiro de Itapemirim 

‘Frade e a Freira’: “O Lions Clube Cachoeiro de Itapemirim ‘Frade a a Freira’, fundado em 

28/09/1978, filiado ao Distrito LC 11, com relevantes serviços prestados à comunidade 

cachoeirense e ao leonismo, onde, orgulhosamente registramos que, ao longo de nossos 37 

anos de existência, tivemos vários  CCLL que já exerceram cargos diversos junto ao Distrito 

LC 11: Presidentes de Di visão, Presidentes de Região, Assessorias diversas  e 

Governadoria, vêm, perante o Distrito LC 11, apresentar o nome do PDG CLMJ  
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DEOCLECIANO FONSECA DE ANDRADE FILHO para concorrer ao cargo de 2º Vice-

Presidente do Conselho de Governadores do Múltiplo LC, AL 2018/2019. Em atenção às 

formalidades legais, isto é, os Estatutos e  Regulamentos que regem os destinos de Lions 

Internacional, do Distrito Múltiplo e do Distrito LC 11, todos os anos haverá eleição para o 

cargo de 2º Vice Presidente para o Conselho de Governadores do Múltiplo , devendo, para 

tanto, ser indicado o nome de um CL que preencha as formalidades exigidas para o 

desempenho da função. A fim de regularizar as formalidades dessa candidatura, o Lions 

Clube Cachoeiro de Itapemirim ‘FRADE E A FREIRA’ indica o nome do PDG CLMJ 

DEOCLECIANO FONSECA DE ANDRADE FILHO para concorrer ao cargo de 2º Vice 

Presidente do Conselho de Governadores do Múltiplo LC, AL 2018/2019. Com o intuito de 

regularizar o processo eleitoral junto ao DLC 11, que ocorrerá na 17ª Convenção Distrital, 

no ano de 2016, em data e local ainda não divulgados, o Lions Clube Cachoeiro de 

Itapemirim ‘FRADE E A FREIRA’, aqui representado por sua Diretoria e no uso de suas 

atribuições ESTATUTÁRIAS E REGIMENTAIS, apresenta ao Conselho Distrital do LC 11 a 

MOÇÃO que indica o nome do PDG CLMJ DEOCLECIANO FONSECA DE ANDRADE 

FILHO, ao cargo de 2º Vice Presidente do Conselho de Governadores do Múltiplo LC, AL 

2018/2019, que, em caso de aprovação no Distrito, passará a compor o processo eleitoral 

do DMLC que ocorrerá na XVII Convenção do Distrito Múltiplo LC que se realizará de 10 a 

15 de maio do ano de 2016, em Poços de Caldas – MG. Ressaltamos que, em anexo, 

apresentamos o Currículo Vitae, Ata da Assembleia do clube contendo indicação e 

aprovação do nome do PDG CLMJ Deocleciano Fonseca de Andrade Filho ao referido 

cargo, bem como lista dos presentes, requerendo, desde já, que após a apreciação da 

Comissão de Moções, seu parecer seja levado à XVII Convenção do Distrito LC 11, onde 

esperamos que a referida Moção possa ser aprovada, prosseguindo com seus trâmites 

legais no Distrito e no Múltiplo, com intuito de poder representar nosso valoroso Distrito LC 

11 frente ao DMLC. Cachoeiro de Itapemirim, 03 de novembro de 2015. CL José Paulo de 

Faria – Presidente – AL 2015/2016, CL Ricardo Parajara, Secretário AL 2015/2016, CL 

CLMJ Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, PDG AL 2013/2014.” 02 Moção LC 

Itaperuna: “Itaperuna, RJ, em 23 de agosto de 2015. MOÇÃO. EMENTA: PROPÕE, ao 

Distrito LC 11 a candidatura do CL EDSON FRANCIS DA SILVA SOUZA, para o cargo de 

2º Vice Governador do Distrito LC 11, 2016/2017. O LIONS CLUBE DE ITAPERUNA, célula 

do Distrito LC 11 da Associação Internacional de Lions Clubes, registrado sob o nº 016512, 

fundado em 18 de junho de 1960, tendo recebido sua Carta Constitutiva em 23 de abril de 

1961, estando em plena atividade, fomentando a MISSÃO, CÓDIGO DE ÉTICA E 

OBJETIVOS da Associação Internacional e; 1 – Considerando que o Clube se encontra em 

pleno gozo de seus direitos por ter consciência de cumprir com seus deveres conforme 

ARTIGO 63 do Estatuto do Distrito LC 11 e não encontrando impedimento no entendimento 

do  § 2º do item VII do ARTIGO 40 do mesmo Estatuto e; 2 – Considerando que, por acordo 

firmado em ter os dois Estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que compõem o Distrito LC  
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11, na eleição de seus Governadores na forma de revezamento entre esses dois Estados e 

sendo o ano de 2016 a vez do estado do Rio de Janeiro apresentar o candidato ao cargo de 

2º Vice Governador e, naturalmente, nos anos seguintes, ao cargo de 1º Vice Governador e, 

finalmente ao cargo de Governador do Distrito e; 3 – Considerando que a Região D do 

Distrito LC 11 dede o ano de 2010 não apresenta candidato ao honroso cargo de 

Governador e sua Divisão D-2 desde o ano de 1982 não apresenta candidato para o 

referido cargo e; 4 – Considerando que o CL EDSON FRANCIS DA SILVA SOUZA, 

associado ATIVO de seu Quadro Associativo por satisfazer a alínea “a” do § PRIMEIRO DO 

ARTIGO 5º do estatuto do Distrito LC 11e gozando da amizade, respeito e de pleno 

companheirismo entre os associados do Cube e igualmente dos Clubes que compõem a 

Região ‘D’ e, por conseguinte das Divisões ‘D-1’ e ‘D-2’ e não consta sobre ele rejeição  nos 

demais Clubes do Distrito LC 11 e, finalmente; 5 – Considerando que o CL EDSON 

FRANCIS DA SILVA SOUZA por sua atuação no movimento Leonístico preenche e satisfaz 

todas as exigências para o cargo de dirigente maior do Distrito LC 11 tendo em seu currículo 

, que segue anexo, a presente moção, todas as exigências do Item VI e suas Alíneas do 

ARTIGO 40 do Estatuto do Distrito LC 11 tendo seu nome sido aprovado em reunião de 

Diretoria e sendo referendada em reunião de Assembleia Geral cujas cópias também são 

anexadas à referida moção; PROPÕE, apresentando o companheiro CL EDSON FRANCIS 

DA SILV A SOUZA associado de seu quadro associativo, cadastro de Lions Internacional nº 

449434, admitido em 08 de novembro 2001, para concorrer ao Cargo de 2º VICE 

GOVERNADOR DO DISTRITO LC 11 nas Eleições que se realizarão  durante  a XVII 

CONVENÇÃO DISTRITAL DO DISTRITO LC 11 AL 2015/2016. ANTÔNIO BUSSADE 

JÚNIOR – Presidente AL 2015/2016, MARCOS DE ASSIS ABREU – Secretário.” 03 – 

Moção LC Serra: “PROPOSIÇÃO DE CANDIDATURA – O Lions Clube da Serra, instituição 

fundada  em 12 de maio de 1977, sempre foi filiado ao Distrito L-3, com o desmembramento 

passou-se para o Distrito L-30 e com o redistritamento feito no Distrito múltiplo Brasil em 

1999, atualmente pertence ao distrito LC-11, inscrito no MF sob o CNPJ..27.555.061/0001-

36, com Sede à Praça Barbosa Leão Nº 42, estando regularmente com suas obrigações 

estatutárias e juntos aos órgãos federais, estaduais e municipais e, tendo prestado 

relevante serviços a comunidade através de seus associados; Que desde a sua fundação, 

sempre cedeu membros de quadro social para prestar relevantes serviços ao Distrito com 

Presidente de Região, Divisão, Assessores e Membros de Comissões, em plena 

colaboração com o desenvolvimento do leonismo; Que em seu quadro social permanece 

ativo o PDG CL JOSIAS MARQUES DE AZEVEDO, que é associado  desde o dia 10 de 

outubro de 1978, tendo exercido todas as atividades dentro do Clube, pois foi presidente por 

04 (quatro) vezes, foi Secretário por 03 três vezes, foi Tesoureiro por 02 (duas vezes, foi 

Diretor Social, Diretor Animador, Diretor de Patrimônio, Diretor Presidente da Comissão de 

Associados e Diretor Vogal , tanto de um ano como de dois anos. No Distrito, exerceu as 

funções de membro de Comissões de Eleições, de Indicações, de Estatuto e Regulamento  
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e de Moções. Foi Presidente de Divisão ‘B-1’ por 03 (três vezes, nos anos 1985/85; 1984/85 

e 1999/2000; foi Presidente da Região ‘B’ no ano de 1992/93. Por nomeação de diversos 

Governadores, foi Leão reestruturador do Lions Clube de Cariacica e Vila Velha Praia. Foi 

Leão conciliador do Lions Clube Colatina e Leão Padrinho Físico do Lions Clube Colatina 

Rio Doce. Foi Leão mediador e conciliador do Lions Clube São Mateus Cricaré. Foi eleito 

Vice – Governador na Convenção realizada em São Mateus no ano de 1999/2000 e eleito 

Governador do Distrito LC-11 AL 2001/2002. Exerceu várias Assessorias junto ao Distrito 

Múltiplo, inclusive a Tesouraria no AL 2009/2010 quando Presidente o PCC Darly Anacleto 

de Vasoncelos. Diante desta olha de serviços prestado ao leonismo, o Lions Clube de Serra 

tem a honra de indicar o seu nome propondo para concorrer ao cargo de 2º (segundo) Vice-

Presidente do Conselho de Governadores para o AL 2016/2017. Ressalta-se que para fazer 

a indicação, foi observado o seu perfil familiar, pois é casado com a CaL DM Leila Giane 

Pereira de Azevedo desde o dia 14 de setembro de 1984, com que possui 03 (três) filhos a 

saber Magalhães Josias, bacharel em ciência da computação, casado pai de um filho 

‘Bernardo’; Marlay, advogada militante e Leidimayre, advogada, casada, assessora jurídica 

do Ministério Público. Em cumprimento ao que rege o Estatuto da Associação de Lions 

Internacional e do Distrito Múltiplo LC, que tem por formalidade todos os anos ser indicado o 

nome de um companheiro para concorrer ao cargo de 2º (segundo) Vice- Presidente do 

Múltiplo, que é feito por iniciativa de um Clube de Lions que faz a indicação de um nome  

propõe que seja levado a apreciação dos membros do Conselho Distrital e após a 

apreciação no Conselho Distrital e após aprovação no Conselho, seja referendado pelos 

Delegados designados pelos Clubes na Convenção Distrital e em sendo aprovado 

possibilitará a concorrer ao cargo na Convenção do Distrito Múltiplo LC. Assim, o Lions 

Clube de Serra, propõe a indicação do nome do PDG CL JOSIAS MARQUES DE 

AZEVEDO, associado ativo para concorrer como candidato ao cargo de 2º (segundo) Vice-

Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LC para o ano leonístico do 

exercício 2016/2017. Serra, 20 de janeiro de 2016 – Leila Giane Pereira de Azevedo 

(Presidente) Robson Borges do Nascimento (Secretário) Darci Amaral (Tesoureira).” 04- 

Moção LC Aracruz: “Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis (08/02/2016), 

realizou reunião da Comissão de Associados do Lions Clube de Aracruz, AL 2015/2016, sob 

a coordenação do CL José Gonzaga Devens, presidente da mesma, na sede social do 

clube com o objetivo de avaliar e propor a Indicação do CL Zoé Antônio Donati para o 

cargo de 1º Vice Governador do Distrito LC11, AL 2016/2017. O Presidente  da 

Comissão colocou em discussão a referida proposta que após várias considerações de 

apoio feitas pelos membros, foi aprovada, sendo agora encaminhada em forma de Moção 

para apreciação e aprovação da Diretoria e posteriormente da Assembleia Geral. Esta 

proposta leva em consideração ser o CL Zoé, Leão Fundador o Clube. Tendo ocupado 

todos os cargos de gestão do Clube e estar ocupando o cargo de 2º Vice Governador do  
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Distrito LC 11, para o qual foi eleito. Atenciosamente, CL José Gonzaga Devens – 

Presidente da Comissão de Associados AL 2015/2016.” Informou que as Moções 

apresentadas, juntamente com os documentos que as acompanham serão encaminhadas 

para a análise da Comissão de Moções. O Secretário informou ainda que foram 

apresentadas justificativas pela ausência nesta reunião dos seguintes companheiros: CL 

José Rodrigues já justificada anteriormente, CaL Mariza, esposa do IPDG Álvaro, que está 

em recuperação de uma cirurgia e CL Ricardo José Passos, presidente dos LC Casimiro de 

Abreu, por motivos particulares. Nesse momento, o presidente da mesa diretiva, CL Zoé 

Antônio Donati, reafirmou que as Moções apresentadas serão encaminhadas à respectiva 

comissão para debate. Devolveu a palavra à Mestre de Cerimônia que convidou o CL 

Secretário para apresentar o Relatório alusivo ao 1º semestre do AL 2015/2016, sendo 

desfeita a mesa para sua apresentação. O CL Secretário, inicialmente, teceu comentários 

sobre as dificuldades enfrentadas pelo Distrito, motivadas pela ausência da secretária da 

sede, Janaina Pessini Dirlem de Paula, que, mesmo em licença médica e dentro de suas 

limitações físicas, uma vez que está com o pé quebrado e locomovendo-se em cadeira de 

rodas ou com a ajuda de muletas,  tem colaborado na preparação dos relatórios e gráficos 

que serão apresentados, tanto pela Secretaria quanto pela Tesouraria. Comentou que, em 

razão da situação apresentada, ocorreram algumas falhas nos relatórios e solicitou  a 

compreensão dos companheiros no sentido de relevá-las. Dando prosseguimento, solicitou 

aos presidentes de clube, de Região e de Divisão que, observando os gráficos que serão 

apresentados e, posteriormente, publicados no site do Distrito LC 11, discutam em suas 

reuniões, comitês assessores e seminários a situação dos sócios, novos associados, bem 

como as outras situações que serão enfocadas. Iniciando a apresentação do Relatório do 1º 

Semestre do AL 2015/2016, apresentou uma mensagem para reflexão, intitulada “Em que 

degrau eu estou? Prosseguindo, apresentou um mapa contendo os Estados do Espírito 

Santo e do Rio de Janeiro, destacando os municípios onde existe um clube de Lions e que 

compõem o Distrito LC11, apresentando cada região com os clubes que a compõem. 

Apresentou gráficos comparativos com o número de associados existentes e a meta para O 

AL, conforme segue: Gráfico 01 – Em junho de 2014, o Distrito LC 11 tinha 1.506 

associados; junho de 2015, 1.474 associados e dezembro de 2015, 1.466; Gráfico 02 – A 

entrada e a saída de associados: no AL 2013/2014, foram adicionados 235 associados e 

ocorreu a perda de 127; no AL 2014/2015, foi dada posse para 129 associados e perda de 

161 e até 31 de dezembro de 2015, foram adicionados 66 associados e ocorreu a perda de 

73. O Secretário comentou que a meta do Governador, para o AL 2015/2016 é de atingir 

1.523 associados e que, em 31 de dezembro de 2015, havia 1.466 associados. Gráfico 03- 

Apresentando o número total de associados por Região, mostrando quantos associados 

havia em junho e dezembro de 2015 e a meta para o AL 2015/2016; Gráfico 04 – 

Constando cada clube da Região com o número de associados de junho e dezembro de  
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2015; Gráfico 05 - Indicando o total de associados por Região; Gráfico 06 – Relação dos 

clubes com o maior número de Companheiros Melvin Jones, informando que existem 38 

clubes que o título e enfatizando que a meta para este AL é de 15 Companheiros Melvin 

Jones. Solicitou que os clubes que estão em situação irregular com os órgãos públicos, tais 

como Receita Federal, Previdência Social e sem o CNPJ que regularizem sua situação para 

evitar problemas legais futuros. Finalizando, incentivou os clubes no sentido de 

apresentarem mensalmente seu relatórios, informando ao Distrito suas campanhas e 

atividades desenvolvidas para que tenham o reconhecimento de seu valor pelos 

companheiros da Governadoria e do Distrito. Encerrando a apresentação da Secretaria, 

passou a palavra ao CL Zoé Antônio Donati que solicitou aos clubes que procurem trabalhar 

para atingir as metas traçadas pelo Governador, quanto ao aumento do número de 

associados, bem como no sentido de legalizar a situação em relação à meta “Meu Clube é 

Legal” e aumento do número de Companheiros Melvin Jones, informando que o nosso 

Distrito está muito aquém do esperado pelo Lions Internacional, tendo comprovado isso 

quando da sua participação no Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LC que 

aconteceu em Vitória na semana passada, quando foram dadas várias palestras por 

companheiros que compõem o LCIF e outras áreas do LCI que enfocaram a importância 

daquele título para que se possa atender aos mais desprotegidos, em todas as suas 

necessidades. Comunicou que o relatório apresentado pelo Secretário será publicado no 

Site do Distrito e solicitou que, se algum clube quiser apresentar alguma alteração que o 

faça agora, sendo sugerido que ele seja parabenizado pelo trabalho. O Presidente da mesa 

colocou o relatório apresentado em votação, sendo o mesmo aprovado pelos presentes.  

Após, a Mestre de Cerimônia convidou o Tesoureiro, CL Helio José Sussai, para apresentar 

o Relatório Trimestral da Tesouraria, tendo ele relatado as dificuldades em relação às 

contas no Banco do Brasil, para a identificação dos clubes que pagaram as taxas distritais, 

solicitando que os clube que pagaram as taxas nos meses de julho, agosto e setembro 

enviem por e mail os comprovantes dos pagamentos das referidas taxas e esclarecendo 

que RECAP não está sendo publicado para não cometer injustiça com os clubes que 

pagaram. Em seguida, apresentou a Prestação de Contas do 2º Trimestre do AL 

2015/2016, fazendo um demonstrativo da situação financeira do Distrito em 31 de dezembro 

de 2015, detalhando as despesas pagas, que somam R$40.873,00 (quarenta mil, oitocentos 

e setenta e três reais), apresentando o saldo de cada conta bancária e aplicações 

financeiras que totalizam R$75.848,84 ( setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito 

reais e oitenta e quatro centavos),  cujo relatório minucioso será publicado no site do Distrito 

para melhor visualização dos companheiros. Após finalizar sua apresentação, o CL Zoé 

Antônio Donati colocou em discussão o relatório apresentado e, não havendo 

manifestações, o colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por todos.  Em seguida, o 

CL Tesoureiro passou a apresentar a Prestação de Contas do Projeto Rio Bananal, 

explicando que foram recebidos do Lions Internacional 100.000 (cem mil dólares) que  
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convertidos para nossa moeda, totalizaram R$ 293.971,00 (duzentos e noventa e três mil e 

novecentos e setenta e um reais), rendendo dividendos de aplicação financeira no valor de 

R$9.907,82 (nove mil, novecentos e sete reais e setenta e cinco centavos, totalizando 

R$303.878,82 (trezentos e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e dois 

centavos). Esclareceu que o projeto foi desenvolvido em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Rio Bananal para a construção de 29 casas e que, daquele total, 09 (nove) 

casas foram construídas com o valor  recebido do LCIF,  pela empresa A. G. Brasil Obras e 

Serviços LTDA – EPP ao preço de R$294.000,00 (duzentos e  e quatro mil reais); que foram 

feitas  quatro medições e, em cada uma, foi repassado para a empreiteira o valor 

correspondente; que o total das despesas foi de R$294.021,75 (duzentos e noventa e 

quatro mil e vinte e um reais e setenta e cinco centavos, havendo um saldo de R$9.857,07 

(nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sete centavos), o qual só pode ser aplicado 

nesse projeto, tendo o CL Zoé Antônio Donati esclarecido  que, em relação ao saldo 

mencionado, já está sendo discutido pela respectiva comissão como será aplicado este 

saldo remanescente, explicou, ainda que o local onde foram construídas aquelas casas 

receberá o nome de Vila Lions. Finalizando a apresentação deste projeto, o CL tesoureiro 

apresentou fotos das casas construídas. Em seguida, fez a apresentação da Previsão 

Orçamentária para o 2º Semestre do AL 2015/2016, discriminando as despesas previstas 

que totalizam R$100.276,07 (cem mil, duzentos e setenta e seis reais e sete centavos); o 

saldo disponível no final do 1º Semestre no valor de R$75.848,48 (setenta e cinco mil, 

oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos); as despesas referentes aos 

valores das quotas  a transferir, bem como o saldo da obra Rio Bananal, totalizando 

R$107.769,02 (cento e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e dois centavos) e as 

despesas administrativas previstas no valor de R$67.676,12 (sessenta e sete mil, 

seiscentos e setenta e seis reais e doze centavos), apresentando um superávit de R$538,77 

(quinhentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos). Comentou que consta da 

Previsão Orçamentária a aquisição, a se concretizar um superávit ao final do AL 2015/2016 

e, após consultar a secretária da sede do Distrito, o CL Darly Anacleto de Vasconcelos e 

outros companheiros, pretende equipar melhor a sede, pois constatou uma deficiência de 

equipamento para melhor desenvolvimento das atividades ali realizadas. Finalizada a sua 

explanação, devolveu a palavra ao CL Zoé Antônio Donati que colocou em discussão e, 

sem manifestações, colocou a Previsão Orçamentária em votação, sendo a mesma 

aprovada pela assembleia. Agradeceu ao CL tesoureiro e passou a palavra à Mestre de 

Cerimônia, comentando que ela será a próxima palestrante, falando sobre o Concurso do 

Cartaz da Paz. A CaL Ângela Maria Gripe declarou que não será uma palestra, mas que 

discorrerá sobre a mencionada campanha relatando seus resultados. Comentou que vários 

clubes compraram o Kit do Cartaz da Paz, mas somente 16 clubes participaram, sendo o 

vencedor do concurso um adolescente de 12 anos do LC Aracruz. Sugeriu que a premiação  
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do vencedor do Distrito LC 11 seja feita na XVII Convenção em Santa Tereza, declarando 

que tem certeza que todos os clubes já premiaram os vencedores de sua cidade; que o 

vencedor a nível de Distrito Múltiplo L é do Distrito LC1, do LC Rio de Janeiro e que o 

vencedor a nível do Lions Internacional já foi escolhido no dia 1º de fevereiro deste ano. 

Informou que o tema do concurso do próximo AL é “Uma celebração da Paz” e 

agradecendo a todos os clubes que participaram, solicitou que haja uma maior participação 

neste ano, pois é uma emoção muito grande participar dessa campanha; que os cartazes 

enviados para concorrer estão em seu poder e precisa devolvê-los aos seus clubes 

respectivos; que já se encontra publicado no site do Distrito o resultado do concurso e é só 

acessá-lo para tomar conhecimento do resultado. Assim, após o almoço, solicita que cada 

clube a procure para pegá-los. Em seguida, convidou a CaL Odalva Vasconcelos para fazer 

um sorteio dos brindes oferecidos pelos clubes. Antes de iniciar o sorteio, o Presidente da 

mesa diretiva passou a palavra ao CL Edson Francis, do LC Itaperuna que informou que o 

almoço será servido do restaurante da faculdade ao preço de R$25,00 (vinte e cinco reais) 

o quilo, cujo cardápio é elaborado pelos alunos da Faculdade de Nutrição da Universidade, 

informando os pratos que o compõem. Devolveu a palavra à CaL Odalva que fez o sorteio 

de vários brindes, tendo lamentado que poucos clubes os trouxeram e sugerido que ainda 

dá tempo para fazer a doação de brindes para o sorteio que será feito na parte da tarde. Em 

seguida, a Mestre de Cerimônia passou a palavra ao Presidente do LC Itaperuna e a sua 

companheira que declarou a sua alegria em receber os CCLL e DDMM e em sediar este III 

RCD. Agradeceu aos CCLL e DDMM de seu clube pelo empenho e carinho no 

desenvolvimento dos trabalhos para a realização de tão importante evento. Fez uma 

homenagem à CaL Sandra Maria Rocha Venturim, entregando-lhe uma lembrança e 

convidou a todos para participarem da Noite de Companheirismo  que será realizada na 

sede do clube a partir das 19 horas ao preço de R$50,00 (cinquenta reais) o casal, quando 

será servido um churrasco. Terminando sua fala, devolveu a palavra à Mestre de  

Cerimônia que devolveu a palavra ao Presidente da mesa, devolvendo o colar, tendo este 

agradecido os trabalhos desenvolvidos por ela e suspendeu os trabalhos para o almoço, 

convocando a todos para retornarem às 13 horas. Reiniciando a reunião os PDGs 

ocuparam novamente seu lugar à mesa diretiva e o PDG Darly Anacleto de Vasconcelos 

retomou a função de Mestre de Cerimônia, solicitando que todos retornassem aos seus 

lugares e comunicou ao Governador que este é o momento da fala dos Presidentes de 

Região, de Divisão e dos Clubes. Não estando presentes os representantes da Região A, 

convidou os representantes da Região B. Inicialmente, o Presidente da Região B, CL 

Altamir Zamperlini, informou que foi realizado o 2º Seminário de sua Região, juntamente 

com o 2º Comitê Assessor dos Presidentes das Divisões B1 e B2, quando foram cobradas 

as metas do Governador e do LCI, quer sejam: aumento de associados e manutenção dos 

que já estão no clube, prioridade a campanhas voltadas para crianças e meio ambiente,  
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enfocando os problemas hídricos da região. Informou também que compareceram 55 

(cinquenta e cinco) CCLL, estando presentes representantes de todos os clubes; que o 

custo da realização do seminário foi de R$17,00 (dezessete reais) por pessoa; que está se 

preparando para a realização do 3º Seminário, mas está aguardando que os presidentes de 

divisão comuniquem a data da realização do 3º Comitê Assessor para então marcar a data 

do mencionado seminário. Convidou a Presidente da Divisão B1, CaL Terezinha Domingas 

Perovani para relatar as atividades desenvolvidas por sua divisão, tendo ela informado que 

pretende fazer o 3º Comitê Assessor em conjunto com a Divisão B2; que os clubes de sua 

Divisão tem desenvolvido boas campanhas e que ficou muito feliz com o LC Santa Tereza, 

pois sugeriu ao presidente daquele clube que procurasse desenvolver algum trabalho 

direcionado para a dança, objetivando motivar mais os jovens, no que foi atendida. 

Comentou ainda que não foi feita nenhuma reunião neste segundo semestre, mas que já 

está  se organizando para alavancar os trabalhos dos clubes de sua Divisão, os quais se 

manifestarão no devido momento. Passou a palavra ao Presidente da Divisão B2, CL Zauri 

Camargo de Souza, que não se encontrava presente, mas teve sua ausência justificada, 

sendo comentado pelo Presidente do LC Vila Velha que, durante o Seminário da Região B, 

foram expostas as dificuldades encontradas pelos clubes da Divisão, em relação ao número 

de CCLL idosos, tendo ele esclarecido que tem como objetivos o otimismo e a simplicidade; 

que participa do Conselho Interativo de Segurança e seu clube está desenvolvendo dois 

projetos junto à Secretaria de Estado voltados para crianças carentes com o objetivo de 

divulgar o Lions junto à comunidade e junto à sociedade. Passou a palavra ao PDG Danilo 

Edson Duarte que falou sobre o projeto que pretende realizar com o intuito de equipar o 

Hospital Infantil de Vila Velha, com uma ala voltada para o atendimento ao câncer infantil, 

através do LCIF no valor de $100.000 (cem mil dólares), esclarecendo que, para se 

concretizar a realização desse projeto, seriam envolvidos os Lions Clubes mais próximos 

que complementariam os $40.000 (quarenta mil dólares) exigidos pela referida fundação; 

que já conversou com o CL Messias que se prontificou a elaborar o projeto; que está 

esperando uma audiência com o Governador do Estado para buscar mais apoio para tal 

projeto. O Presidente da Região convidou o CL Presidente do LC Guarapari, PDG Darly 

Anacleto de Vasconcelos para falar sobre as ações de seu clube, tendo ele informado que: 

foi realizado o Natal com 143 (cento e quarenta e três) crianças da Creche numa tarde de 

muita alegria e de muita emoção, com distribuição de presentes, lanche, refrigerantes; o 

clube tem um banco de cadeiras de rodas com 72 (setenta e duas) unidades, cujo número 

não está sendo suficiente para atender à demanda; que, com os recursos recebidos do 

LCIF, a APAE de Guarapari está com a reforma quase concluída, também com a ajuda da 

Diretoria da APAE, do Sindicato da Construção Civil e a CDL, bem como com o apoio do LC 

Vitória Mater, a situação daquela instituição está quase resolvida; que representantes do 

clube participaram de todos os encontros promovidos pelo Distrito; que os CCLL  
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acompanham as reuniões dos AA e que o CL Theócrito Valle Santiago  faz 

acompanhamento mensal a um grupo, ministrando palestras a seus membros. Neste 

momento, o Presidente da Comissão de Moções, PDG Josias Marques de Azevedo, 

comunicou que referida comissão iniciará sua reunião e convocou os seguintes CCLL 

presentes para complementarem o quórum em substituição aos membros ausentes: CL Luiz 

Kelly Martin s dos Santos, CL Alcides Zerboni e CaL Rosinê Costa Melo Leal. Em razão da 

ausência do PDG Josias, o DG Jovelino Venturim Filho convidou o PDG Ivan Lindemberg 

para compor a mesa e devolveu a palavra ao Presidente da Região B, que convidou o 

Presidente do LC Vitória, CL José Augusto Freire Matos que seu clube completa 59 

(cinquenta e nove) anos de fundação e está passando por dificuldades, mas, mesmo assim, 

desenvolve duas campanhas permanentes, uma em prol das crianças, com apoio ao 

Orfanato Cristo Rei, e outra em prol dos velhinhos, apoiando o Asilo dos Velhos de Vitória. 

Informou também que estão trabalhando para dar posse a 4 (quatro) novos associados; seu 

clube não foi comunicado do Conselho de Governadores que ocorreu na cidade de Vitória, 

o que deixou os CCLL entristecidos, mas que se sentem felizes pela realização de evento 

leonístico de tal importância em sua cidade. À vista do colocado pelo CL Presidente do LC 

Vitória, o Governador do Distrito LC11 declarou que a participação naquele evento era 

espontânea e que todos os leões do Distrito Múltiplo foram convocados através do site de 

seu Distrito, tendo a coordenação do mencionado conselho ficado sob a responsabilidade 

do PDG Josias Marques de Azevedo, que atendeu à solicitação da Presidente do Conselho, 

CL Vilma Raid Fernandes, quando solicitou aos PDGs do Distrito LC 11 que residem nas 

proximidades de Vitória no sentido de que coordenassem aquele encontro.  Esclareceu que 

o PDG Josias buscou apoio, mas nem todos se prontificaram em colaborar, mas aqueles 

que colaboraram fizeram um grande trabalho o que culminou com o grande sucesso do 

evento. Dando prosseguimento, o Presidente da Região B passou a palavra à Presidente do 

LC Serra, CL Leila Giani de Azevedo, tendo ela informado que seu clube “É Legal”, estando 

em dia com as taxas distritais e quotas do LCI, bem como com toda a documentação 

exigida. Quanto às atividades leonísticas, informou que seu clube apoia e auxilia o Asilo de 

Velhos de Serra; fez campanha de cadeiras de banho; doação de roupas e material escolar, 

incentivando os jovens que estão fora da escola para que retornem aos estudos, tendo 

conseguido, com esse trabalho, que dois jovens voltem à escola; participa do Conselho de 

Segurança do município e de todos os encontros promovidos pelo Distrito. Em seguida, 

manifestou-se o CL Rodrigo Zamperlini, secretário do LC Aracruz, que justificou a ausência 

do Presidente do Clube, alegando motivos particulares e informando que seu clube tem 

participado de todos os encontros promovidos pelo Distrito LC11 e pelo Distrito Múltiplo LC, 

através do CL Zoé Antônio Donati, que traz todas as informações recebidas e as repassa 

aos CCLL de seu clube; que está usando o e mail funcional do clube, relatando a 

movimentação mensal de associados; que está em dia com as obrigações administrativas.  
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Quanto às atividades, o clube fez parcerias muito importantes com a Associação Vidas que 

é uma iniciativa de muitos empresários de Aracruz, tendo o clube realizado dois grandes 

eventos de arrecadação: um com a mencionada associação, no ano passado, e outro, um 

leilão solidário em parceria com instituições de Linhares, tendo arrecadado, 

aproximadamente, R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), que estão sendo destinados 

para investimento no Hospital Santa Rita de Aracruz e para o Recanto do Ancião. Em 

relação às comemorações do Centenário de Fundação do Lions Internacional, o clube está 

empenhado na questão juvenil, apoiando o Leo Clube de Aracruz, que está em franco 

crescimento e esteve presente no Conselho de Governadores do Múltiplo LC, em Vitória; 

tem realizado Campanhas da Visão, beneficiando há anos centenas de crianças; que, para 

este semestre, buscará atender ao chamamento do Presidente do LCI no Lions em Ação, 

Meio Ambiente e Legado do Centenário. Finalizando sua participação, o Presidente da 

Região B agradeceu a atenção e deixou um desafio aos presidentes das demais regiões e 

aos presidentes de clubes no sentido de que procurem trabalhar a fundação de novos 

clubes de Leos, relembrando que o Distrito LC 11 já teve vários Leos Clubes, citando onde 

eles atuavam, mas que, atualmente, só o de Aracruz está em atividade, o que impossibilita 

a criação de um Distrito de Leo Clube. O CL Governador agradeceu ao Presidente da 

Região B, comentando que o seu trabalho é um exemplo que faz aparecer o movimento 

uma imagem de entusiasmo, enaltecendo sua participação e convocou os demais clubes e 

regiões para que se empenhem para que sejam fundados novos clubes de Leo para que 

tenhamos um leonismo de base. Informou que buscou apoio e informações do Distrito 

Múltiplo LC para que possa ser reestruturado o movimento de Leo no Distrito, mas isso 

depende do empenho e interesse de cada Lions Clube. Retomando a palavra o Mestre de 

Cerimônia convidou o Presidente da Região C, CL Arlindo Messias Canal, a Presidente da 

Divisão C 1, CaL Adélia de Souza Fernandes e Divisão C 2, CaL Selma Santos Moreira 

para se manifestarem. Usando a palavra, a CaL Adélia de Souza Fernandes, informou que: 

os clubes da Divisão C 1 são: LC Guaçuí, LC Cachoeiro de Itapemirim, LC Cachoeiro de 

Itapemirim Rubem Braga e LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e a Freira; que foram 

realizados dois Comitês Assessores, sendo que, no primeiro, foi trabalhada  a saúde dos 

clubes, a sua regularidade, quantidade de associados e a parte que é padronizada na 

Divisão; no segundo, foi dado treinamento GNT e GLT pela CaL Soraia .....; que o 3º Comitê 

Assessor já está agendado para o dia 19 de março, quando serão trabalhadas as metas do 

do Governador, o tema Meu Clube é Legal e o Legado do Centenário. Esclareceu que já foi 

realizada campanha enfocando um dos legados sugeridos pelo LCI; que tem uma parceria 

com o Ministério Público do Trabalho, tendo conseguido recursos para construir uma sala 

de dança que será o legado do centenário; que o LC Guaçuí inaugurará uma placa na 

entrada da cidade, com grandes festejos, como legado do centenário daquele clube; que 

procura divulgar a sua Divisão e foi convidada, pela TV Record News, para fazer um 

programa, no qual falou sobre o Distrito LC 11, sobre os clubes da Divisão C 1, os trabalhos  
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que cada um realiza e  o nome de seus presidentes; que referido programa foi ao ar em 3 

(três) horários alternados, durante 3 (três) dias; que já está convidada para fazer outro 

programa no mês de março. Comentou que, em relação a manter e admitir associados, a 

alta do dólar está dificultando, pois as taxas internacionais pesam no bolso, mas o LC 

Guaçuí já empossou 6 (seis) novos associados, com a previsão  de dar posse a mais cinco, 

o que, possivelmente, ocorrerá em Santa Tereza, na XVII Convenção do Distrito. Explicou 

que, através da parceria com o Ministério Público do Trabalho, foi assinado um convênio no 

valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), com o objetivo de trabalhar a Erradicação do 

Trabalho Infantil, durante 2 (dois) anos; que dá assistência ao Projeto Coração de Jesus 

que tem como objetivo retirar crianças do craque; que seu clube é patrono da Guarda Mirim 

de Cachoeiro de Itapemirim, sendo ela uma extensão da Guarda Municipal e é formada por 

500 (quinhentas) crianças; que são proferidas palestras e é dado treinamentos, objetivando 

o combate à violência  nas escolas. Passou a palavra à Presidente do LC Cachoeiro de 

Itapemirim, CaL Joelma Cellin que informou as realizações de seu clube no 1º semestre do 

AL 2015/2016, conforme segue: 3 (três) grande campanhas de arrecadação, destinadas às 

campanhas de atendimento; a Festa das Crianças , no mês de outubro, nas escolinhas 

municipais com atendimento a 500 (quinhentas) crianças; o Programa Lions Quest; Feira de 

Holambra voltada para a aquisição de cadeiras de rodas, tendo adquirido 100 (cem) 

cadeiras de rodas e de banho; será lançado em breve o site do clube; a realização, em abril 

ou maio, de um churrasco ou almoço beneficente; a participação dos CCLL nos conselhos 

municipais. Em seguida, foi dada a palavra ao Presidente do LC Cachoeiro de Itapemirim 

Frade e a Freira, CL José Paulo de Faria que informou que os trabalhos de seu clube, neste 

AL, iniciaram com uma Caminhada da Família, que é realizada todos os anos e é voltada 

para o esporte e o lazer; foi comemorado o dia Mundial da Água, em parceria com o Grupo 

Odebrecht, sendo realizada uma grande caminhada que culminou com a soltura de 

numerosos balões dentro dos quais continham sementes de árvores de várias espécies, 

com o objetivo de reflorestar os locais onde referidos balões se rompessem; plantio de 

árvores por alunos de escolas com as quais o clube fez uma parceria, sob a orientação do 

renomado agrônomo, Dr. Rogério, que ensinou como, o que e onde plantar; Campanha de 

Educação para o Trânsito; manhã de cidadania e revitalização dos córregos, com uma 

grande caminhada pela cidade para conscientizar sobre a importância da limpeza, da 

conservação dos córregos e da permanência da água; Seminário de Erradicação do 

Trabalho Infantil, com o apoio e parceria do Ministério Público, atingindo 4.007 (quatro mil e 

sete) crianças, através das escolas e dos pais; realização da Noite da Primavera para 

arrecadar recursos para aquisição das cadeiras de rodas; Festa da Criança, em outubro, na  

creche  mantida pelo clube, com 330 (trezentas e trinta) crianças; parceria com a Polícia 

Ambiental em curso oferecido para 1.300 (mil e trezentos) jovens dentro de florestas, 

preparando-os para encarar o meio ambiente com mais seriedade; Campanha do quilo com  
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arrecadação de 70 (setenta) cestas básicas; Campanha da Árvore de Natal Solidária, que 

arrecadou, aproximadamente, 300 (trezentos) brinquedos, para o Natal das crianças 

pobres. Informou, também, que o clube tem planejada uma Campanha da Páscoa com a 

arrecadação de leite que foi trocado por chocolates e a Noite da Sanfona para a 

arrecadação de fundos. Em seguida, o CL Mestre de Cerimônia convidou a Presidente do 

LC Cachoeiro de Itapemirim Rubem Braga, CaL Marlene César, que iniciou sua 

apresentação declarando que acha que todos os clubes de Lions trabalham dentro da 

mesma filosofia, pois, afinal, somos  leões onde o companheirismo e a solidariedade 

prevalecem. Passando às informações sobre o trabalho de seu clube, declarou que são 

realizadas várias campanhas no AL, mas que há três que considera relevantes: 

arrecadação e distribuição de 2.000 (dois mil) quilos de alimentos; recuperação e 

preservação de nascentes, trabalho que vem sendo desenvolvido pelo clube pelos 3 (três) 

últimos presidentes e que já surtiu efeito, pois a água já está brotando em algumas; Lions 

Quest e Clube de Leo ligado ao seu clube de Lions, com 16 (dezesseis) jovens que 

arrecadaram 1.480 (mil quatrocentos e oitenta) brinquedos usados em perfeito estado de 

conservação, os quais foram distribuídos em escolas de bairros pobres. Informou que seu 

clube tem alguns problemas, mas que eles não prejudicam o seu desempenho. Para 

encerrar a manifestação de sua Divisão, a  CaL Adélia declarou que seu clube realiza 

Campanha permanente da Visão, tendo conseguido cirurgia para crianças que 

apresentaram um problema raro na visão, bem como cirurgia de catarata.   Convocou os 

leões de  sua Divisão no sentido de que prestem atenção nas metas do Lions Internacional 

e do Distrito LC11, realizando as campanhas sugeridas. Prosseguindo, o Mestre de 

Cerimônia passou a palavra à Presidente da Divisão C 2, CaL Selma Santos Moreira do LC 

Campos Planície, tendo ela comunicado o falecimento do CL José Nunes da Fonseca, em 

10 de fevereiro de 2016, Monarca fundador, enaltecendo a sua participação como CL, tendo 

sido ele um excelente companheiro. Em seguida, informou que são desenvolvidas 

campanhas permanentes voltadas para crianças, jovens e adultos; doação de gêneros 

alimentícios, produtos de limpeza e higiene, SOS Mata Atlântica, Prefeitura Municipal de 

Campos, Empresa Vital e BIOVEP; Projeto de combate ao AEDES sendo desenvolvido em 

parceria com a escola, as famílias, a empresa BIOVEP e o biólogo Umberto Trindade 

Martins Filho; campanha de conscientização de trânsito e água na Estrada Campos x São 

João da Barra, em conjunto com o LC Campos; almoço em conjunto com o LC Campos; 

doações de material escolar, mochilas e outros para crianças; bolsas de estudo para 10 

(dez) crianças na rede particular de ensino; participação na Faculdade de Medicina e ACIC; 

divulgação do Lions para aumento de associados. Informou também as campanhas 

desenvolvidas pelo LC Campos, tais como: doação de sopa; banco de cadeiras de rodas, 

que é uma campanha permanente; campanha de trânsito em conjunto com outros clubes da 

divisão; Lions Quest em andamento em São Francisco de Itabapoana; Campanha de 

combate ao Zica Vírus na Escola Adventista de Campos. O Mestre de Cerimônia convocou  

mailto:governador@lionslc11.org.br
mailto:jvfmed@hotmail.com
mailto:rodriguesspa@bol.com.br
mailto:zad@terra.com.br
mailto:secretario@lionslc11.org.br
mailto:hjsussai@hotmail.com
mailto:denicecovre@hotmail.com


ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES 

DISTRITO LC-11    AL 2015-2016 
(CNPJ: 27.784.685/0001-60) 

DG JOVELINO VENTURIM FILHO 
CaL SANDRA 

“COMPANHEIRISMO, SERVIÇO E COMUNICAÇÃO” 

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.lionslc11.org.br  

Governador 
DG Jovelino Venturim Filho  
Rua Salvador Cardoso, s/n  
Nova Venécia - ES 
CEP 29830-000  
(27) 3752-1398 / 99978-1207 
governador@lionslc11.org.br  
jvfmed@hotmail.com  
 
1º Vice-Governador 
1VDG José Rodrigues dos Santos 
Rua Joaquim Barreto Santos, 39  
São Pedro da Aldeia - RJ 
CEP 28940-000  
(22) 2647-4375 / 99939-3433 
rodriguesspa@bol.com.br   
 
2º Vice-Governador 
2VDG Zoé Antônio Donati 
Rua General Aristides, 429 
Aracruz - ES 
CEP 29190-050  
(27) 3256-1634 / 99874-8121 
zad@terra.com.br  
 
Secretário/Tesoureiro 
CL Hélio José Sussai 
Av. Setembrino Pelissari, 640 
Pinheiros / ES 
CEP 29980-000  
(27) 3765-1226 / 99988-6015 
secretario@lionslc11.org.br 
hjsussai@hotmail.com   
 
Secretária Adjunta 
CaL Denice Anna Covre Sussai 
Av. Setembrino Pelissari, 640 
Pinheiros / ES 
CEP 29980-000 
(27) 3765-1226 / 99988-6094 
denicecovre@hotmail.com 
 
Tesoureira Adjunta 
CaL Andréia dos Santos Queiroz 
Rua Louzival Carvalho, 71 
Pinheiros / ES  
CEP 29980-000  
(27) 3765-2147 / 3765-1187 

 

 

o Presidente da Região D, CL Mário Jairo Pereira, do LC Santo Antônio de Pádua, que 

informou ter realizado o 1º Seminário da Região e pretende realizar o segundo até o final do 

mês de março. Em razão da ausência do Presidente da Divisão D1, dos presidentes do LC 

Miracema e LC Santo Antônio de Pádua, passou a informar a situação daqueles clubes. Em 

relação ao LC Miracema, informou que o clube, embora com certa dificuldade, tem 

desenvolvido muitas atividades e campanhas, porém não as informa ao Distrito. Quanto ao 

LC Santo Antônio de Pádua, está em franca atividade, desenvolvendo campanha 

permanente de ajuda ao Asilo Nossa Senhora do Carmo; banco de cadeiras de rodas com 

quase 100 (cem) cadeiras, que são sempre emprestadas a quem delas necessita, buscando 

sempre repor as que se deterioram; cama hospitalar. Aproveitando o momento, agradeceu 

aos clubes da região que ajudaram, enviando donativos em grande quantidade por ocasião 

da tromba d’água que caiu no Distrito de Pádua, principalmente os clubes da Região dos 

Lagos. Passou a palavra à Presidente do LC Porciúncula, CaL Dilza Bazetti, que justificou a 

ausência do Presidente da Divisão D1, CL Riandro Petrucci Pireda, alegando motivo de 

trabalho.  Prosseguindo, passou a palavra ao Presidente da Divisão D2, CL André Luiz 

Perissé da Silva, do LC Itaperuna, tendo ele informado que o LC Itaperuna está realizando 

todas as campanhas que são realizadas na Região D; o LC Bom Jesus de Itabapoana teve 

aumento de associados; está com problemas no CNPJ, mas está trabalhando junto à 

Receita Federal para reativá-lo; o LC Cardoso Moreira desenvolve muitas atividades, muitas 

campanhas, mas não informa ao Distrito, lembrando que foi realizado naquele clube, no ano 

passado, o 1º Comitê Assessor da Divisão, quando foi alertado sobre a importância de 

informar sobre as ações realizadas pelos clubes, tanto ao Distrito LC11, quanto ao LCI. 

Passou a palavra à CaL Dilza Bazzeti, presidente do LC Porciúncula que declarou estarem 

presentes 11 (onze) CCLL, ressaltando que são todos componentes da diretoria do clube, 

passando a informar as realizações de seu clube, conforme segue: campanhas 

permanentes: Bazar da Pechincha, visita ao lar dos idosos, quando é oferecido lanche e 

muita alegria; Natal dos velhinhos e também carnaval; atendimento à Casa da Criança, com 

visitas constantes, levando lanche, com brincadeiras,  contando histórias com muita alegria; 

plantio de árvores todo mês nas ruas da cidade que embelezam, dão sombra e ajudam a 

amenizar a temperatura; estímulo à coleta seletiva de lixo, com a colaboração de uma 

instituição que passa nas residências recolhendo o lixo reciclável; Projeto Planta de cada 

Dia, em parceria com uma escola, o Centro Educacional São José, para plantio de horta, 

objetivando orientar e estimular às crianças a levarem a ideia do cultivo da horta em suas 

residências; coleta de óleo saturado que é enviado ao Pe. Geraldo Vailante, de Itaperuna, 

que transforma o óleo em sabão; momento Lions, em parceria com a Rádio Líder FM da 

cidade de Porciúncula, onde, uma vez por mês, com duração de 15 (quinze) minutos, é feita 

a divulgação do Lions; participação em 11 (onze) instituições da cidade, tais como 

conselhos municipais, sindicatos, associações; realização da Confraternização de Natal  
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com os jovens assistidos pelo clube; Projeto Lions Quest; projeto para aumentar o número 

de associados em março; homenagem à mulher pelo Dia Internacional da Mulher; encontro 

mensal com gestantes acompanhadas no Programa Saúde da Mulher da Secretaria 

Municipal de Saúde; realização do Carnalions para os CCLL do clube; campanha de 

orientação sobre o Zica Vírus; participação em todas as visitas do Governador, na Região 

D, estando presentes nos comitês assessores, seminários e conselhos distritais; realização 

de uma ação entre amigos para aquisição de título de Companheiro Melvin Jones. 

Finalizando declarou que seu clube está lutando para conseguir a Autorização do Corpo de 

Bombeiros, havendo muita burocracia e exigência para tanto, mas o clube conseguirá 

atender a todas. Anunciou a chegada do Presidente da Divisão D1.  Em seguida, o CL 

Ewerton Martins Dias, presidente do LC Bom Jesus de Itabapoana, apresentou o relatório 

das ações desenvolvidas pelo seu clube, declarando que, por extrema necessidade, foi 

realizada a reforma da sede social o que trouxe dificuldades financeiras que impediram o 

pagamento das taxas distritais e internacionais, bem como a regulamentação do CNPJ, mas 

que pretende resolver estas pendências até o fim de seu mandato. Entre as campanhas 

realizadas estão: Natal com a distribuição de mais 200 (duzentos) presentes na Creche Tia 

Julinha; distribuição de brinquedos, no Natal Solidário, no Bairro Pimentel Mário, que é um 

dos bairros mais carentes da cidade; arrecadação de alimentos em parceria com a Rádio 

Transvale; mobilização de revitalização do Rio Itabapoana; Campanha de Educação para o 

Trânsito, que já é feita há 3 (três) anos, na qual participam os municípios de Bom Jesus do 

Norte e Bom Jesus de Itabapoana em parceria com as Prefeituras Municipais; participação 

em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde nas campanhas Outubro Rosa, 

Novembro Azul, Zica Vírus e Chicungunha.  Dada a palavra ao CL Antônio Bussad, 

Presidente do LC Itaperuna, este reiterou a satisfação de seu clube em sediar a III RCD em 

sua cidade. Entre as ações desenvolvidas por seu clube, enumerou as seguintes: 

participação no 3º Seminário e Comitê Assessor no LC Cardoso Moreira; parceria com 

entidade mantenedora de sete creches de sua cidade, ajudando na realização de obras,  

brinquedos, festa de Natal; APAE, Asilo e Casa de Apoio ao Câncer; realização do Vinho 

Fraterno, para arrecadação de fundos, com palestra do Cel Comandante da 6ª RISPE, 

composta por 8 Batalhões, sobre Segurança Pública; parceria com a SMS, para plantio de 

uma árvore para cada criança nascida, em terreno cedido pela Prefeitura Municipal de 

Itaperuna, objetivando refazer a mata vicinal do Rio Muriaé; taxas distrital e internacional 

pagas antecipadamente; reunião para os novos sócios; banco de cadeiras de rodas e 

banho, com mais de 200 (duzentas) unidades; cama hospitalar em comodato com a Casa 

de Apoio ao Câncer; doação de máquina de lavar, sofá, duas botijas industriais de gás para 

a Casa do Zequinha; realização de dois bazares da pechincha; Cantata de Natal com 

distribuição de 160 (cento e sessenta) cestas básicas; legalização junto ao Corpo de 

Bombeiros; lançamento do livro Cozinhando com Arte vendido ao preço de R30,00 (trinta 

reais); realização do 2º Encontro de Deficientes Visuais junto com o LC Miracema e  
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apresentação de Moção indicando o CL Edson Francis a candidato a 2º vice governador do 

Distrito LC11. O Mestre de Cerimônia comunicou a chegada do CL Riandro Petrucci Pireda, 

passando-lhe a palavra, tendo ele agradecido ao CL Governador a oportunidade e a 

confiança nele depositada para ocupar o cargo de Presidente da Divisão D1. Continuando, 

o Mestre de Cerimônia ressaltou a importância dos Clubes de Leo, citando alguns CCLL 

que foram Leo e lamentando a grande perda que o Distrito teve com o fechamento de 

alguns desses clubes e convidou o Presidente da Região E, CL Erenilson Jardim Marinho, e 

os Presidentes da Divisão E1, CaL Vera Regina Coe Pisco, e E2, CL Claúdio Celso Marinho 

de Mendonça, para apresentar suas realizações.  Usando a palavra, o Presidente da 

Divisão E2 justificou a ausência do Presidente de sua Região, bem como da Divisão E1, 

declarando que, além de ser presidente da Divisão E2, também é Presidente do LC 

Araruama, passando então a expor as ações desenvolvidas como presidente da Divisão E2, 

declarando que realizou o 1º Comitê Assessor, junto com a Divisão E1 e os clubes da 

Região F, no LC Niterói, quando foi feito um apanhado da situação dos clubes, orientando 

aqueles que estão com pendências a regularizá-las. Declarou que sua divisão ultrapassou 

as metas do Governador em relação ao aumento de sócios, graças ao LC Armação de 

Búzios, que é um clube que está com pendências no CNPJ, mas é um clube que está 

crescendo e trabalhando muito; que está fazendo o acompanhamento dos clubes para 

regularizar sua situação fiscal, bem como outras pendências existentes. Como Presidente 

do LC Araruama, declarou que seu clube realiza: campanhas permanentes da visão; 

cadeiras de rodas; cessão do Centro Comunitário para a Sociedade Pestalozzi. Passou a 

palavra à Presidente do LC Rio das Ostras Costa Azul, CaL Alcenir Margarida Costa 

Benjamim, tendo ela declarado que sua meta, quando assumiu a presidência, era 

regularizar a situação do clube, porque o CNPJ estava com pendência, o que ocorreu em 

dezembro; as quotas distrital e internacional estão em dia; foi dada posse a dois novos 

associados, entre eles, uma psicóloga excelente que deu palestra para crianças na escolas 

sobre os perigos da Internet na adolescência; participação no Conselho do Idoso e no 

Conselho da Merenda Escolar. Em seguida, o Mestre de Cerimônia convidou o Presidente 

da Região F, os Presidentes das Divisões F1 e F2 e os Presidentes de clubes para fazerem 

a sua apresentação, tendo o Presidente do LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino, CL 

Roberto de Souza Mello, informado que seu clube está em pleno funcionamento, tendo 

realizado várias campanhas, destacando: assistência à creche São José, que atende a 110 

(cento e dez) crianças, tendo arrecadado produtos de limpeza e outros que referida escola 

precisava; Novembro Azul, Divulgação do Lions através de panfletos. Informou que a 

Presidente da Região F, a CaL Eliane Prates de Figueiredo, está participando, neste 

momento, da Comissão de Moções, por isso não pode apresentar os trabalhos por ela 

desenvolvidos, tendo ela feito dois seminários e visitado todos os clubes de sua região. 

Esclareceu, também, que o Presidente da Divisão F 2, CL Thiago Siqueira Ramos, além de  
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ter cumprido com os compromissos de seu cargo, também conseguiu unir os clubes de sua 

Divisão, no sentido de desenvolverem campanhas em conjunto, o que beneficiou a todos, 

concluindo que unidos ficam mais fortes. Devolveu a palavra ao Mestre de Cerimônia que 

indagou se ainda havia presidentes de clubes para se manifestarem e, em não 

comparecendo outros, informou ao Governador que, conforme a programação, este é o 

momento de relatar sobre a XVII Convenção do Distrito LC11, declarando que o Diretor 

Geral da XVII Convenção é o CL Gregório Rocha Venturim, Presidente do LC Santa Tereza, 

que não pode comparecer por motivos profissionais, tendo ele, PDG Darly Anacleto 

Vasconcelos, sido designado pelo Governador para a função de Presidente de Convenções 

e Eventos, passando a discorrer sobre os preparativos da mesma, tendo estado em Santa 

Tereza, juntamente com sua CaL Odalva, algumas vezes, reunindo-se com os CCLL e 

DDMM daquele clube, formalizando  e organizando a referida convenção, que será 

realizada nos  dias 08, 09 e 10 de abril; que já foi criado o site da convenção, já estando 

disponível para visualizações, como também para fazer as inscrições online. Solicitou aos 

presidentes de clubes e às sua lideranças para que trabalhem n o sentido de levar o maior 

número possível de representantes de sua cidade, esclarecendo que tudo está sendo 

preparado com muito carinho pelos CCLL daquele clube, afirmando ter a certeza de que 

será muito proveitosa. Comentou também sobre os custos para a realização do evento; 

sobre os hotéis e preço de suas diárias; despesas que os CCLL terão, esclarecendo que só 

terão que pagar o hotel e o almoço que será oferecido a preços módicos; que haverá uma 

programação de lazer com roda de samba, sem custo para os leões. Conclamou a todos 

para que compareçam e levem seus familiares, seus filhos para que desfrutem de um final 

de semana diferente. Comentou também que a CaL Odalva sugeriu que seja dada posse 

coletiva a novos associados durante a Convenção, cuja ideia foi aprovada pelo Governador 

Jovelino e sua CaL Sandra, solicitando o empenho  dos clubes para que sejam levados dois 

novos sócios para tomarem posse naquele evento, o que engrandeceria ainda mais o 

Distrito LC11. Solicitou também aos tesoureiros dos clubes que paguem suas taxas para 

que haja um valor maior para ser revertido para a realização da Convenção. Em seguida, 

passou a palavra ao Diretor de Informática, CL Paulo Leal, que apresentou sua palestra 

sobre o tema: “Informatização da Convenção Distrital”. Iniciou mostrando a configuração 

dos sistemas informatizados do DLC11, dividido nos subsistemas: Site do DLC11; Nominata 

on Line; Mural de Notícias; Sistema de Cadastro; Sistema de Transmissão ao Vivo e 

Sistemas da Convenção. Destacou a integração dos sistemas da Convenção com todos os 

sistemas do DLC11. Prosseguindo, apresentou os sistemas da Convenção: Sistema de 

Gerenciamento; Sistemas de Eleições; Estrutura de Hardware; Transmissão ao Vivo; e o 

Site Exclusivo da Convenção. Descreveu o Sistema de Gerenciamento da Convenção, que 

trata das inscrições e estatísticas. Apresentou as principais funções do sistema entre as 

quais: armazenar em banco de dados todas as informações, geração em tempo real em tela  
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e impresso de todos os dados processados; apresentação de todas as estatísticas e 

relatórios e computação dos resultados dos concursos. Passou então a descrever o 

Sistema de Eleições informatizada, sendo um programa específico que permite o 

credenciamento dos delegados e liberação dos mesmos para votação, através de leitura de 

código de barras dos crachás, votação com monitor touchscreen e apresentação de 

relatórios e estatísticas. Informou que o Distrito não dispõe de sistemas de Gerenciamento, 

Eleições e Estrutura de Hardware, sendo mais viável a contratação, uma vez que ficaria 

mais dispendioso o desenvolvimento de sistema próprio, considerando ainda as 

atualizações anuais que seriam necessárias. Quanto aos equipamentos de hardware, seria 

um investimento alto em máquinas que só teriam uso nas Convenções anuais e que logo se 

tornariam obsoletas, enquanto que o aluguel por três dias tem um custo baixo. Destacou 

que a Diretoria de Informática desenvolve os projetos de acordo como Regimento Interno da 

Convenção e a Direção da Convenção contrata o fornecedor que melhor atender, não 

ocorrendo o envolvimento da Diretoria de Informática nos aspectos comerciais, apenas nos 

técnicos. O site da Convenção, desenvolvido sem nenhum custo, foi apresentado com uma 

página na Internet com todas as informações relativas à Convenção.  Acessada através de 

link no Site do Distrito. As inscrições on Line que são armazenadas em um banco de dados 

e disponibilidade de reserva     de hospedagem.  Na operação de sistema de inscrições 

demonstrou a integração do sistema de inscrições online com o sistema de gerenciamento 

o que permite a informatização total com possibilidade de registrar as inscrições através da 

digitação do número internacional e até com leitura ótica de cartão de identificação que 

poderá vir a ser criado futuramente. Esclareceu que, para aplicação desse sistema, a 

Nominata do Distrito deverá ser mantida rigorosamente atualizada pela sede do Distrito, 

tendo os clubes que enviar o informe mensal de movimentação de associados 

regularmente, conforme determina o Lions Internacional. Continuando sua palestra, o CL 

Paulo Leal, informou os principais problemas enfrentados pela informática nas Convenções, 

os quais demandam muito trabalho de depuração dos erros. Citou entre os principais: fichas 

de inscrição mal preenchidas, digitadores sem a qualificação necessária e problemas na 

organização do atendimento, sendo que esse último item, embora não seja da 

responsabilidade do setor de informática, afeta diretamente seu desempenho, 

principalmente quando as instalações não permitem a separação das duas atividades. 

Finalmente foi demonstrado como se realizam as inscrições online e no balcão de 

atendimento e a Ficha de Confirmação de Inscrição online, sendo essa confirmação de 

presença necessária, devido a clubes que inscrevem todos os associados, mas poucos 

comparecem, gerando desperdício de material e tempo e não conformidades nos relatórios 

e estatísticas. Agradeceu a atenção de todos e colocou-se à disposição para outros 

esclarecimentos. O Mestre de Cerimônia agradeceu ao CL Paulo Leal pela competente 

apresentação e solicitou que as inscrições sejam feitas antecipadamente para que os  
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organizadores da convenção possam planejar com eficiência as ações e os eventos de 

maneira que atenda a todos. Passou a palavra à CaL Odalva que fez outro sorteio de 

brindes com a colaboração da PDG Zuraide Figueiredo Guedes. Encerrando o sorteio, o 

Mestre de Cerimônia convidou a PDG Zuraide para fazer uso da palavra tendo ela explicado 

sobre a continuidade e expansão do Programa Lions Quest, reiterando o que foi exposto na 

II RCD, em Niterói. Informou que o material a ser traduzido para o novo projeto só ficará 

pronto em 2017 (dois mil e dezessete), conforme esclareceu a PDG Vilma Raid, Presidente 

do Distrito Múltiplo LC e Assessora de Lions Quest. Comentou que, como é de 

conhecimento de todos, o Programa foi implantado em Porciúncula e em Cachoeiro de 

Itapemirim, com o apoio dos Lions Clubes daquelas cidades, sendo que os clubes de 

Cachoeiro fornecem a merenda para os alunos deste projeto e o município pagava os 

professores; que, para a continuidade do projeto, há muitos desafios; que o Lions Quest 

deve ser implantado dentro da grade curricular das escolas, porém, por decisão do Prefeito, 

da Secretaria Municipal de Educação daquele município  foi feito à parte; que o Prefeito de 

Cachoeiro de Itapemirim, a título de economia, resolveu suspender todos os projetos, mas 

com a ajuda do LC Cachoeiro de Itapemirim e a economia feita na administração dos 

recursos recebidos do LCIF para o Lions Quest, foi possível pagar todos os professores até 

o mês de dezembro de 2015; que pretendia fazer uma grande campanha  no início deste 

ano, mas devido à  crise econômica está sendo muito difícil. Em função disso, há um 

impasse, em Cachoeiro de Itapemirim, em relação ao projeto. Comentou que o Governador 

Jovelino é amigo do Prefeito daquela cidade e que a CaL Adélia tem muito prestígio, tanto 

junto ao Prefeito Municipal, quanto junto ao Ministério Público e, por isso, solicitou a ambos 

que intercedam para solucionar o problema a dar continuidade ao projeto naquele 

município. Informou que, em Porciúncula, a Secretária Municipal de Educação e o Prefeito 

se empenharam na implantação do projeto, mas os professores capacitados da maior 

escola da cidade tiveram dificuldades e as CCaLL Dilza e Ângela assumiram as aulas para 

que o projeto fosse em frente, havendo a possibilidade de sua expansão, pois a Prefeitura 

paga os professores, dá o lanche, o material escolar e os livros foram doados pelo CMDCA, 

não havendo necessidade da ajuda financeira do LC Porciúncula.  Comentou ainda que, 

quando do treinamento dado em Cachoeiro de Itapemirim, alguns professores de São 

Francisco de Itabapoana participaram com o intuito de implantar o projeto em suas escolas, 

neste ano e o farão com o apoio do PDG Francisco Roberto de Carvalho Moreira e que, em 

Linhares também será implantado neste ano, após a chegada dos livros. Retomando a 

palavra, o Mestre de Cerimônia agradeceu à PDG Zuraide e convidou os membros da 

Comissão Especial de Estatuto, para reformulação do Estatuto do Distrito que estava 

defasado, liderada pelo PDG Luiz Carlos Nunes, para fazer uso da palavra.  Este 

cumprimentou o DG Governador, os membros da mesa, os PDGs e a todos os 

companheiros presentes. Convocou para virem á frente os membros da comissão: PDG  
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Josias Marques de Azevedo, PDG Danilo Edson Duarte e CaL Terezinha Domingas 

Perovani. Declarou que, ao ser convidado para presidir tal comissão, achou que sua missão 

seria quase impossível, devido às peculiaridades de composição desse novo estatuto e 

informou que foi feita uma ata sucinta do trabalho realizado para ser apresentada neste 

Conselho e submetê-la à apreciação e, em sendo aprovada, encaminhar as alterações do 

Estatuto para apreciação na XVII Convenção, passando a fazer a leitura da mesma: “ Aos 

15 dias do mês de dezembro do ano de 2015, a Comissão Especial designada pela 

Resolução Nº 06 do Governador do Distrito, composta pelos seguintes membros: PDGCL 

Luiz Carlos Nunes, designado presidente, PDG CL José Adalberto Rabello de Oliveira, 

PDGCL Josias Marques de Azevedo, PDGCL Danilo Edson Duarte, a CaL Terezinha 

Domingas Perovani e o CL David Alberto Loss, reuniu-se na sede administrativa do Distrito, 

sito à Rua Santana do Iapó, 31, Sala 205, do Ed. Livorno, no bairro Muquiçaba, 

Guarapari/ES. Aberta a reunião com a presença dos membros da Comissão, com exceção 

do CL David Alberto Loss, foi nomeado o PDG José Adalberto para relator e a CaL 

Terezinha como secretária. Em primeiro lugar o presidente expôs o objetivo da Comissão, 

atribuindo aos membros o estudo do Estatuto, trazendo na próxima reunião sugestões à 

modificação que lhes parecesse interessantes e pertinentes a plena atividade do DLC-11, 

levando-se em conta todavia o fiel cumprimento dos Estatutos do Lions Internacional para 

que não fosse  criado nenhum aspecto conflitante que levasse a contestação de sua 

juridicidade. Lembrou ainda o companheiro presidente da responsabilidade desta 

Comissão, vez que totalmente composta de CCLL advogados de pleno conhecimento das 

atividades e da importância dos clubes de Lions na sociedade. Destacou, ainda o CL 

presidente a sugestão que fosse apreciada de forma mais acurada alguns pontos que lhe 

pareciam importantes ao pleno e fiel cumprimento, entre estes  as atuais denominações dos 

cargos distritais, a omissão de disposições, algumas pertinentes relativas a realização das 

convenções por exigência da área financeira as atribuições do Diretor Geral das 

Convenções. Por sugestão da presidência e acolhimento unanime foi decidido que esta ata 

permanecerá em aberto quanto aos atos que reportarão as futuras reuniões que terá 

apenas uma Ata de Encaminhamento na derradeira reunião da Comissão. Ficou ainda 

designado a data de 12 de janeiro de 2016 para a próxima reunião e sucessivamente nas 

próximas terças-feiras, tantas quantas forem necessárias à conclusão dos trabalhos. 

Conclusão final dos trabalhos foi realizado no dia 23/02/2016, quando houve a leitura das 

modificações estatutárias apontando na espécie os assuntos trazidos à colação nos pontos 

a que dizem respeito aos assuntos. Procedendo a revisão geral do trabalho realizado, então 

o presidente agradece o esforço e a dedicação da comissão determinando o encerramento 

dos trabalhos e para constar, eu secretária lavrei a presente Ata que vai subscrita e 

assinada por todos os membros da Comissão. Itaperuna (RJ) em vinte e sete de fevereiro 

de dois mil e dezesseis. Assinado: PDG CL Luiz Carlos Nunes – Presidente, CaL Terezinha  
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Domingas Perovani, secretária; PDCCL Josias Marques de Azevedo e PDGCL Danilo 

Edson Duarte, membro.”  Prosseguindo, comunicou que a Comissão se reuniu em cinco 

dias, na sede do Distrito, em Guarapari, tecendo comentários sobre o trabalho realizado: 

preocupação  com o aglomerado de informações e com os aspectos omissos do Estatuto 

vigente para compor  um novo Estatuto que possa vigorar daqui para frente com os acertos 

que se fizerem necessários; revisão nas regras relativas à auditoria das contas, 

estabelecendo diretrizes  para que o Governador possa  elaborar o seu orçamento e 

também realizar as despesas do Distrito; algumas alterações em relação às atividades 

desempenhadas  pelo Diretor Geral de Convenções para atender às exigências das 

atividades financeiras  que exigem um Estatuto que tenha previsão destas situações; que o 

Estatuto atual tem 83 (oitenta e três) artigos, tendo a Comissão procurado não aumentar 

demais para não ficar muito extenso. Declarou que pretendia submeter  à aprovação as 

alterações do Estatuto nesta assembleia, porém isso não foi possível, já que a secretária foi 

acidentada, mas propõe que a assembleia aprove o encaminhamento para a Convenção 

que é órgão próprio para aprovar os detalhes do Estatuto. Após alguns debates, foram 

apresentadas algumas sugestões e questionamentos sobre o assunto, entre elas, a 

publicação das alterações feitas no site do Distrito, antes da Convenção Distrital, mostrando 

o artigo anterior e a modificação sofrida; que referidas alterações sejam discutidas no 

próximo Conselho Distrital, que ocorrerá antes da XVII Convenção, sendo questionado 

sobre a possibilidade de algum companheiro apresentar sugestões, caso tenha alguma. Foi 

informado que as alterações podem ser sugeridas diretamente à Comissão e que todas as 

que forem feitas serão publicadas 15 (quinze) dias antes, bem como a aprovação das 

mesmas deve ser feita na Convenção, pois é dela a competência para tanto. Tomando a 

palavra, o DG CL Jovelino Venturim Filho comunicou que os CCLL dos Distritos de São 

Paulo também fizeram alterações em seus Estatutos, como também o Distrito Múltiplo LC, 

tendo eles encaminhado ao nosso Distrito as modificações feitas, as quais foram 

repassadas para a nossa Comissão Especial de Estatuto para análise e aproveitamento, se 

for  o caso, objetivando uma uniformização de regulamentação dos estatutos do Lions no 

Brasil. Em seguida, colocou em votação as sugestões apresentadas, tendo elas sido 

aprovadas, agradeceu os trabalhos da Comissão e sugeriu que as futuras comissões sejam 

mescladas com CCLL que nunca participaram  delas para que possam aprender e 

posteriormente atuar com conhecimento maior dos assuntos em debate. O Mestre de 

Cerimônia declarou que presenciou algumas reuniões da Comissão Especial de Estatuto e 

que o trabalho por ela desenvolvido foi muito pertinente, tendo requerido muita atenção e 

conhecimento de causa, para evitar problemas futuros, citando algumas alterações que 

considerava necessárias, tendo em vista os problemas que já presenciou durante o tempo 

que acompanha os governadores do Distrito LC11. Dando prosseguimento, convidou os  
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membros da Comissão de Moções para apresentar suas considerações, tendo o Presidente 

da Comissão, PDG Josias Marques de Azevedo, convidado os membros da referida 

comissão CaL Eliane Prates de Figueiredo, CL Alcides Zerboni, CaL Aparecida Ângela da 

Matta Gaspar – relatora, CaL Rosinê Costa Melo Leal e CL Luiz Kelly Martins dos Santos 

para estarem a seu lado durante a apresentação do   resultado do trabalho desenvolvido. 

Informou que a comissão recebeu 04 (quatro) moções, conforme segue: LC Cachoeiro de 

Itapemirim Frade e a Freira indicando o PDG Deocleciano Fonseca de Andrade Filho para o 

cargo de 2º Vice-Presidente do Conselho de Governadores do Múltiplo LC, AL 2018/2019; 

LC Itaperuna, indicando o CL Edson Francis da Silva Souza para concorrer ao cargo de 2º 

Vice-Governador do  Distrito no AL 2016/2017; LC Serra indicando o nome do PDG Josias 

Marques de Azevedo para concorrer ao cargo de 2º Vice-Presidente do Conselho de 

Governadores na XVII Convenção do Distrito LC11 e LC Aracruz indicando o CL Zoé 

Antônio Donati para o cargo de 1º Vice-Governador para o AL 2016/2017. Em seguida, 

procedeu à leitura da ata da reunião da comissão com o seguinte parecer: “Aos vinte e sete 

dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, reuniu-se às quatorze horas a 

Comissão de Moções do Distrito LC11, nas dependências da Faculdade Redentor, sala dos 

professores na cidade de Itaperuna-RJ, sob a presidência do PDG CL Josias Marques de 

Azevedo e composta dos seguintes membros: CaL Aparecida Ângela da Matta Gaspar, do 

LC Porciúncula; a CaL Rosinê Costa Melo Leal, do LC Guarapari e a CaL Eliane Prates de 

Figueiredo, do LC Niterói São Francisco, foram convocados os CCLL Alcides Zerboni 

Soares, do LC Cachoeiro do Itapemirim Frade e a Freira, substituindo o PDG CL José 

Adalberto Rebelo de Oliveira e o CL Luiz Kelly Martins dos Santos, do LC Vila Velha, em 

substituição ao PDG Wilson Tótola. Os membros da comissão escolheram a CaL Aparecida 

Ângela da Matta Gaspar para secretariar os trabalhos e a CaL Eliana Prates para relatar as 

matérias. A Comissão de Moções recebeu das mãos do secretário do Distrito CL HELIO 

JOSÉ SUSSAI as moções que assim ficaram classificadas: Moção número um é a que foi 

apresentada pelo LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e a Freira, indicando o nome do PDG 

CL DEOCLECIANO FONSECA DE ANDRADE FILHO, para concorrer ao cargo de segundo 

(2º) Vice-Presidente do Conselho de Governadores na Décima Sétima Convenção do 

Distrito LC11 que realizar-se-á na cidade de Santa Tereza-ES, nos dias 08,09 e 10 de abril 

de 2016, para caso seja aprovada ser encaminhada a Secretaria do DM LC, a fim de que 

seja registrada e colocada em votação pelos delegados da Convenção do DMLC. A 

MOÇÃO de número 02 (dois) a que foi apresentada pelo Lions Clube de Itaperuna-RJ, 

indicando o nome do CL EDSON FRANCIS DA SILVA SOUZA, para concorrer ao  cargo de 

2º (segundo) Vice-Governador do Distrito no AL dois mil e dezesseis, dois mil e dezessete 

no Distrito LC11. A terceira MOÇÃO a que foi apresentada pelo Lions Clube da Serra, 

indicando o nome do PDG CL JOSIAS MARQUES DE AZEVEDO, para concorrer ao cargo 

de 2º (segundo) Vice-Presidente do Conselho de Governadores na Décima Sétima  

 

 

mailto:governador@lionslc11.org.br
mailto:jvfmed@hotmail.com
mailto:rodriguesspa@bol.com.br
mailto:zad@terra.com.br
mailto:secretario@lionslc11.org.br
mailto:hjsussai@hotmail.com
mailto:denicecovre@hotmail.com


ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES 

DISTRITO LC-11    AL 2015-2016 
(CNPJ: 27.784.685/0001-60) 

DG JOVELINO VENTURIM FILHO 
CaL SANDRA 

“COMPANHEIRISMO, SERVIÇO E COMUNICAÇÃO” 

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.lionslc11.org.br  

Governador 
DG Jovelino Venturim Filho  
Rua Salvador Cardoso, s/n  
Nova Venécia - ES 
CEP 29830-000  
(27) 3752-1398 / 99978-1207 
governador@lionslc11.org.br  
jvfmed@hotmail.com  
 
1º Vice-Governador 
1VDG José Rodrigues dos Santos 
Rua Joaquim Barreto Santos, 39  
São Pedro da Aldeia - RJ 
CEP 28940-000  
(22) 2647-4375 / 99939-3433 
rodriguesspa@bol.com.br   
 
2º Vice-Governador 
2VDG Zoé Antônio Donati 
Rua General Aristides, 429 
Aracruz - ES 
CEP 29190-050  
(27) 3256-1634 / 99874-8121 
zad@terra.com.br  
 
Secretário/Tesoureiro 
CL Hélio José Sussai 
Av. Setembrino Pelissari, 640 
Pinheiros / ES 
CEP 29980-000  
(27) 3765-1226 / 99988-6015 
secretario@lionslc11.org.br 
hjsussai@hotmail.com   
 
Secretária Adjunta 
CaL Denice Anna Covre Sussai 
Av. Setembrino Pelissari, 640 
Pinheiros / ES 
CEP 29980-000 
(27) 3765-1226 / 99988-6094 
denicecovre@hotmail.com 
 
Tesoureira Adjunta 
CaL Andréia dos Santos Queiroz 
Rua Louzival Carvalho, 71 
Pinheiros / ES  
CEP 29980-000  
(27) 3765-2147 / 3765-1187 

 

 

Convenção do Distrito LC11 que realizar-se-á na cidade de Santa Tereza-ES no dias 08,09 

e 10 de abril de 2016, para caso seja aprovada ser encaminhada a Secretaria do DMLC, a 

fim de que seja registrada e colocada em votação pelos delegados da Convenção do 

DMLC. A Quarta MOÇÃO é a do Lions de Aracruz indicando o nome do CL ZOÉ ANTÔNIO 

DONATI ao cargo de Primeiro Vice-Governador do Distrito LC11, para o ano leonístico dois 

mil e dezesseis, dois mil e dezessete. A COMISSÃO DE MOÇÃO PASSOU A DAR SEU 

PARECER: No que tange a MOÇÃO NÚMERO UM DO Lions Clube Cachoeiro do 

Itapemirim Frade e a Freira, indicando o nome do PDGCL DEOCLECIANO FONSECA DE 

ANDRADE FILHO para concorrer ao cargo de segundo Vice-Presidente do Conselho de 

Governadores DMLC, exercício de dois mil e dezesseis dois mil e dezessete, verificou-se a 

ausência da ata de Reunião de Diretoria do Clube e respectiva lista de presença. A 

comissão entendeu que o processo encontra-se incompleto e decorrência do não 

cumprimento de uma exigência estatutária, dá seu parecer favorável e recomenda a 

aprovação pela plenária com exigência  da juntada da Ata da Reunião da Diretoria com a 

respectiva lista de presença, que deverá ser protocolizada na secretaria do Distrito até 15 

(quinze) dias antes da realização do Conselho Distrital. MOÇÃO NÚMERO DOIS do LC de 

Itaperuna indicando o nome do CL Edson Francis da Silva Souza para concorrer o cargo de 

2º Vice-Governador no ano leonístico dois mil e dezesseis dois mil e dezessete. A 

COMISSÃO DE MOÇÃO PASSOU A DAR SEU PARECER: Verificou-se que a moção vem 

acompanhada de toda a documentação exigida pelo estatuto e regulamento por isso, dá o 

seu parecer favorável recomendando que se leve à apreciação e discussão e aprovação da 

plenária deste Conselho Distrital. MOÇÃO NÚMERO TRÊS do LC da Serra indicando o 

PDG CL JOSIAS MARQUES DE AZEVEDO, para concorrer ao cargo de 2º (segundo) Vice- 

Presidente do Conselho de Governadores na Décima Sétima Convenção do Distrito LC11. 

A COMISSÃO DE MOÇÃO PASSOU A DAR SEU PARECER: Verificou-se que a moção 

vem acompanhada de toda a documentação exigida pelo estatuto e regulamento, por isso, 

dá seu parecer favorável recomendando que se leve à apreciação e discussão e aprovação 

da plenária deste Conselho Distrital. MOÇÃO NÚMERO QUATRO DO LC DE ARACRUZ 

indicando o CL ZOÉ ANTÔNIO DONATI ao cargo de Primeiro Vice-Governador do Distrito 

LC11, para o ano leonístico dois mil e dezesseis, dois mil e dezessete. A COMISSÃO DE 

MOÇÃO PASSOU A DAR SEU PARECER: Verificou-se que a moção vem acompanhada 

de toda documentação exigida pelo estatuto e regulamento, por isto, dá seu parecer 

favorável recomendando que se leve à apreciação e discussão e aprovação da plenária 

deste Conselho Distrital. Não havendo nada mais a ser tratado foi franqueada a palavra e 

com o dela ninguém quis fazer uso, foi encerrado os trabalhos e para constar eu, Aparecida 

Ângela da Matta Gaspar, secretária da comissão de moções, lavrei a presente Ata que vai 

assinada por todos os membros da comissão. PDG CL Josias Marques de Azevedo, 

presidente da comissão, Aparecida Ângela da Matta Gaspar – secretária da comissão  
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Eliane Prates de Figueiredo relatora da comissão e os membros Alcides Zerboni Soares, 

Luiz Kelly Martins dos Santos e Rosinê Costa Melo Leal. Em seguida, o presidente da 

Comissão de Moções, dirigindo-se ao CL Governador, declarou ser praxe colocar em 

discussão e votação cada parecer apresentado e, como foi dado parecer favorável a todas 

as moções, fazendo-se ressalva à moção número um, apresentando a candidatura do PDG 

Deocleciano ao cargo de 2º vice-presidente, onde não consta a juntada da Ata da Reunião 

de Diretoria de seu clube, no sentido de que a encaminhe para a Comissão até o próximo 

Conselho Distrital, solicitou que fosse colocados em discussão os quatro pareceres 

apresentados. O Governador, então, submeteu os pareceres das moções à discussão, 

tendo a CaL Adélia, do LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e a Freira, indagado se todos os 

CCLL presentes  tinham direito a voto, sendo-lhe esclarecido pelo PDG Josias que podem 

votar o Governador, o secretário e tesoureiro do Distrito, os ex-governadores presentes, o 

1º e o 2º vice-governador, os presidentes de região e os de divisão. Perguntou ainda se, até 

o próximo Conselho Distrital, outras candidaturas podem ser apresentadas ao cargo, sendo-

lhe respondido que há um acordo de cavalheiros entre os clubes do Estado do Rio de 

Janeiro e o Estado do Espírito Santo para revezamento no cargo de Governador do Distrito, 

que há muitos anos vem sendo respeitado pelos companheiros dos dois estados e que, 

respeitando-se tal acordo, qualquer clube e qualquer companheiro que preencha os 

requisitos exigidos pelo Estatuto pode se candidatar ao cargo. O PDG Josias comentou 

ainda que, por ser candidato, sentiu que deveria se dar por impedido ao apreciar a moção 

que o indicava, mas os membros da comissão declararam que não havia nenhum 

constrangimento com a presença dele e, por isso, continuou no cargo. O PDG Danilo Edson 

Duarte pediu a palavra e comentou que a Ata da Reunião da Diretoria é condição “sine qua 

non” para a aprovação de uma moção e que, por isso, a Moção apresentada pelo PDG 

Deocleciano não pode ser aprovada, porque falta documentação essencial, não podendo 

ser dado prazo para apresentação de tal documento. Recomendou a apresentação de outra 

moção composta com todos os documentos exigidos no 4º Conselho Distrital. Após 

considerações feitas pelo PDG Darly Anacleto de Vasconcelos e pelo 2º Vice-Governador, 

Zoé Antônio Donati, bem como do PDG Luiz Carlos Nunes, informando que deverá ser 

apresentada nova moção, o PDG Deocleciano retirou sua Moção, esclarecendo que 

apresentará outra no momento oportuno, cumprindo as formalidades legais, convocando a 

todos para que, a partir de agora, passem a obedecer às regras do Estatuto. Em seguida o 

DG Jovelino colocou em votação os pareceres às Moções 02, 03 e 04, solicitando as CCL 

com direito a voto que permanecessem sentados, sendo elas aprovadas por unanimidade. 

Encerrando, o Presidente da Comissão de Moções agradeceu aos membros dessa 

comissão pelo trabalho árduo desenvolvido, colocando-se à disposição do Governador e do 

Distrito para atuar quando houver necessidade. Retomando a palavra, o Mestre de 

Cerimônia convidou o CL Antônio Buzzad, presidente do LC Itaperuna, para entregar um 

mimo ao Governador e fazer uso da palavra, tendo ele manifestado seu agradecimento e  
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sua alegria em receber os CCLL do Distrito LC11 em sua cidade e convocou seus 

companheiros de clube para juntos entregarem uma placa ao DG Jovelino para marcar este 

evento e homenageá-lo pelo grande serviço prestado ao Distrito, pela disponibilidade, 

humildade, tenacidade e dedicação no desempenho de sua função. Pedindo a palavra, o CL 

Secretário do Distrito, Hélio José Sussai, informou que assinaram a folha de presença, 

neste III RCD, 146 (cento e quarenta e seis) companheiros. Dando prosseguimento, o 

Mestre de Cerimônia passou a palavra ao 2º Vice- Governador, CL Zoé que declarou sua 

alegria em estar de volta a Itaperuna, aproximadamente um ano depois que teve seu nome 

aprovado para este cargo. Agradeceu, ainda, sua aprovação, neste Conselho, para o cargo 

de 1º Vice-Governador e informou que, durante este ano, ele e sua companheira Rosicler 

se dedicaram a se preparar bem para tentar fazer o melhor na função que futuramente 

assumirão, tendo participado de seminários, reuniões e treinamentos oferecidos pelo 

Distrito Múltiplo, nos quais puderam aprender muitas coisas, tais como experiências, 

exemplos, programas e atividades importantes que estão sendo usadas em outros Distritos 

e que dão certo e que podem ser implantadas em nosso Distrito. Informou que participou do 

FOLAC, em Montevidéu, evento no qual só ele e sua companheira do Distrito LC11 

participaram, tendo sido maravilhoso, quando puderam interagir com CCLL de outros 

Distritos, estando presentes as maiores autoridades do Leonismo do mundo inteiro o que 

trouxe uma motivação e uma energia muito grande, porque se tem uma percepção geral 

dos acontecimentos e das previsões para o futuro do movimento. Participou também do 

Conselho de Governadores em Vitória no qual esteve presente grande número de clubes do 

Distrito Múltiplo LC. Declarou que tudo tem sido  muito enriquecedor, trazendo grande 

conhecimento, abrindo horizontes para a realização do trabalho que terá que fazer ao 

assumir o cargo de governador e que, no  momento, está sempre apoiando e ajudando o 

DG Jovelino, solicitando que todos  também o apoiem e trabalhem  para que ele possa 

atingir seus objetivos  e suas metas, atendendo ao que o LCI pretende. Convocou a todos 

para participarem da XVII Convenção em Santa Tereza, dizendo que é uma cidade 

pequena, porém muito acolhedora e que oferece vários atrativos interessantes. Encerrando, 

agradeceu a acolhida e desculpou-se por algum deslize porventura cometido. Em seguida, 

o Mestre de Cerimônia, dirigindo-se ao Governador, declarou estar encerrando suas 

funções, neste momento, e agradeceu a sua participação, devolvendo o colar, colocando-se 

à disposição para atuar sempre que necessário. Usando a palavra, o DG Jovelino teceu 

algumas considerações sobre esse dia de trabalho, tais como: agradeceu ao CL Paulo Leal, 

Assessor de Informática, pelo brilhante e incansável trabalho de manutenção e alimentação 

do site do Distrito, bem como por sua disposição na realização dos trabalhos da XVII 

Convenção, lamentando que referido site ainda é pouco utilizado pelos clubes e 

companheiros, mas que tem esperança de que, brevemente, seja muito acessado por 

todos, pois ele contem informações importantes sobre o Distrito e sobre o Lions, sendo  
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necessário que exercitemos o Leonismo para servir ainda mais; agradeceu ao CL Zoé por 

ter assumido a presidência da mesa diretiva com eficiência, declarando que isso já faz parte 

de seu treinamento; que esperava sair da Reunião do Comitê de Honra com um nome de 

consenso para indicar ao cargo de 2º vice-presidente do Conselho de Governadores do 

Distrito Múltiplo L, informando o nome do companheiro aos seus colegas de Colegiado com 

antecedência e lamentando não poder fazê-lo, temendo que o Distrito LC11 perca essa 

oportunidade, uma vez que tal cargo é disputado por vários Distritos. Agradeceu a PDG 

Josias Marques de Azevedo e aos PDGs que se empenharam para a realização do 

Conselho de Governadores em Vitória, contribuindo para o grande sucesso daquele evento. 

Comentou ter orgulho e grande honra dos trabalhos realizados pelos companheiros de seu 

Distrito, em relação à estruturação funcional e econômica, inclusive em relação á 

movimentação de associados, sendo este o Distrito que menos perdeu associados, graças 

ao trabalho realizado pelas diretorias e pelos companheiros dos clubes, que procuram 

reverter a perda de CCLL.  Comentou que a maior causa de evasão é a crise financeira e 

estimulou a luta contínua no sentido de dar posse a novos companheiros. Falando sobre a 

aquisição do título Melvin Jones, solicitou que os clubes procurem estimular a sua aquisição 

realizando campanhas de arrecadação, uma vez que o dinheiro pago por referido título é 

revertido para a solução de problemas humanitários pelo LCIF como cegueira, doença do 

pântano, grandes epidemias que se alastram pelo mundo. Comentou ainda sobre o projeto 

Vila Lions cujas casas já estão prontas, só dependendo de algumas coisas da prefeitura, 

alertando que as parcerias devem ser muito cuidadosas, com atividades bem definidas para 

não gerarem problemas de execução de tais projetos. Comunicou que o LC São Mateus 

Cricaré será extinto, mas que serão criados dois novos clubes com aqueles companheiros 

que desejarem continuar como leões, não podendo informar os nomes que adotarão, mas 

que espera levar os dois novos clubes para a Convenção, mesmo que ainda não tenham 

recebido a Carta Constitutiva. Encerrando, agradeceu aos CCLL do LC Itaperuna por sediar 

este evento, ao presidente, ao tesoureiro e a todos que contribuíram para sua realização, 

solicitando que sejam transmitidos os agradecimentos ao Diretor da Faculdade Redentor, 

externando o desejo de retornar por ocasião da instalação do gabinete do CL Edson Francis 

quando assumir a Governadoria do Distrito LC11; aos demais CCLL e DDMM, aos PDGs 

que abrilhantaram esse encontro, desejando a proteção de Deus a todos e uma boa Noite 

de Companheirismo; à CaL Denice e ao CL Hélio que auxiliam nos trabalhos do Gabinete. 

Convidou o CL Paulo Leal para proferir a Oração pelo Brasil e o CL PDG Gustavo 

Sebastião Lessa Ráfare para guarnecer os pavilhões e a todos para saldá-lo com uma salva 

de palmas. Desejando uma boa viagem a todos, declarou encerrada a Plenária da III 

Reunião de Conselho Distrital do AL 2015/2016. Nada mais havendo a tratar, eu HELIO 

JOSÉ SUSSAI, Secretário do Distrito LC-11, lavrei a presente ata que será assinada por 

mim e pelo Governador do Distrito LC-11, CL JOVELINO VENTURIM FILHO. 
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