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Ano Leonístico 2003/2004
GD Darly Anacleto Vasconcelos / CaL Odalva
“Motivar e Expandir com Qualidade”
Guarapari - ES

Ata da 1ª Reunião do Conselho Distrital
Ata Oficial da 1ª Reunião do Conselho Distrital do Distrito LC-11, da Associação Internacional de Lions Clubes,
realizada aos 19 dias do mês de julho do ano 2003, no SESC da Cidade de Guarapari - Estado do Espírito
Santo.
A Reunião deu início às 9:00 h, pelo Governador CL Darly Anacleto de Vasconcellos que a presidiu, contendo,
segundo os registros da secretaria com a presença dos seguintes companheiros:
Vice-Governadora: CaL Elizabeth Ferreira de Morais Menezes; Membros do Comitê de Honra: Presidente –
EGD 2002/2003 Gustavo Sebastião Lessa Ráfare; EGD 2001/2002 Josias Marques de Azevedo; EGD
2000/2001 Valentin Alvarez Melón; EGD 1999/2000 Antônio Moreira; EGD 1998/1999 Luiz Carlos Pessanha da
Encarnação; EGD 1997/1998 Arabelo do Rosário; EGD 1996/1997 João Carlos de Oliveira Lemos; EGD
1995/1996 Wilson Tótola; EGD 1993/1994 Jair Pinheiro Torres; EGD 1992/1993 Antônio Henrique de
Menezes; EGD 1991/1992 Deimoré Borges; EGD 1989/1990 Danilo Edison Duarte; EGD 1988/1989 Ivan
Lindenberg; EGD 1984/1985 João Luiz A. Campos; EGD 1981/1982 Gerbert Nogueira Bastos; EGD 1975/1976
Elias Antonio Yunes Jr. e EGD 1974/1975 Henrique C. Miguel; Secretária do DLC-11 AL 2003/2004 CaL Véra
Célsa Teixeira Fontoura; Tesoureiro do DLC-11 AL 2003/2004 CL Rômulo Leite Teixeira; Secretário Adjunto do
DLC-11 AL 2003/2004 CL Jair Pinheiro Torres e Tesoureiro Adjunto do DLC-11 AL 2003/2004 CL Robson
Amorim Mendes. Presidentes das Regiões: A – CL Geraldo Alvino Covre; B – CL José Luiz Casagrande; C – CL
Daniel Alves Lima; D – CL Ademir Campos da Silva; E – CL Marcelo Soares Ferreira. Presidentes de Divisão:
A-1 CL Edmar Castelani; A-2 CL José Carlos Taglia Ferre; B-1 CL José Gonzaga Devéns; B-2 CL Luiz Carlos
Nunes; C-1 CL Vanderlaan Costa; C-2 CL Joélcio M. Manhães; D-1 CaL Zuraíde de F. Guedes; D-2 CL José dos
Santos Gomes; E-1 CL Gumercindo Moura; E-2 CL José Carlos de Oliveira; F-1 CL Roberto L. de Almeida; F-2
CL Cláudio Fiasca. Assessores Distritais: de Aproximação e Companheirismo EGD Antônio Moreira; de
Assistência ao Excepcional EGD Antônio Henrique de Menezes; de Assistência ao Idoso CL Sesostres A. Filho;
de Assistência ao Menor CL Carlos Alberto R. Pádua; de Assuntos Financeiros CL Paulo Laezer Nogueira; de
Assuntos Jurídicos e Legais EGD Danilo Edison Duarte; de Assuntos Pabrás CL Gilberto Sader; de Atividades
Culturais e Comunitárias CaL Luzia Marques de Azevedo; de Audição, Logopedia e Trabalho com Surdos CL
Edson F. da Silva; de Aumento e Participação de Sócias Mulheres CaL Maria Elizabeth Saldanha José da Silva;
de Cidadania CL João Carlos B. Chiarelli; de Civismo CL José Boechat dos Santos; de Clube de Castores CL
Carlos Alberto R. Vianna; de Clubes Universitários CL Marco Aurélio F. Alvarenga, do Comitê de Honra EGD
Gustavo Sebastião Lessa Ráfare; de Compreensão e Cooperação Internacional EGD Ivan Lindenberg; de
Comunicação e Divulgação CL David Alberto Lóss, de Conscientização Acerca de Aids CL Pedro Lima Junior; de
Conscientização Acerca da Hipertensão CL Aloízio Gomes de Souza; Conscientização Acerca do Diabetes CaL
Anézia Lima C. Ribeiro; de Conscientização Acerca de Drogas CL Ivan Lúcio Fonseca; de Conservação da Visão
e Trabalho com Cegos CaL Sônia Duarte Borges; de Convenção CL Zoé Antônio Donati; de Desenvolvimento
Juvenil CaL Mary Jane; de Educação e Cultura CaL Vergínia Dias Lindenberg; de Estatística e Concursos
Leonísticos CL Valmir Layber Mulinari; de Estatutos e Regulamentos EGD Luiz Carlos P. da Encarnação; de
Eventos Especiais CL Jardel Marinho da Rosa; de Extensão EGD João Carlos de Oliveira Lemos; de Informática
CL Paulo Pereira Carvalho Leal; de Integração e Participação das Domadoras CaL Christina Santos Bastos; de
Intercâmbio Juvenil CL Hélcio de O. Coutinho; de Intercâmbio Leonístico EGD Valentin Alvaréz Melón; de
Jovens (oportunidades leonísticas para jovens) CL José Maria de Oliveira; de LCIF CL Celso José Sacchi; de
Marcos Leonísticos CL José Maria de Oliveira e CL Marcos de Assis Abreu; de Meio Ambiente CL Reinaldo
Soares Areas e CL Ricardo José Bastos; de Moções EGD Deimoré Borges; de Orientação e Apoio a
Governadoria EGD Arabelo do Rosário e EGD Henrique C. Miguel; de Orientação e Motivação à Agricultura EGD
Wilson Tótola; de Preparação de Líderes CaL Ivana de Paula Porto e CL Theócrito Valle Santiago; de Relações
Públicas e Instruções Leonísticas EGD Josias Marques de Azevedo; de Sócios CL Jocimar Fernandes. Região A:
LC Colatina: Pres. CL Luiz Barbieri, Sec. CL Wendel Pertel, Tes. CL Ricardo P. Reali; LC Nova Venécia: Pres. CL
Sílvio Santana e mais quatro CCLL e 1 DM; LC Pinheiros: Pres. CL Wilson Tótola, Tes. CL Valmir Razelli e mais
três CCLL; LC São Gabriel da Palha: Assessor de Jovens José Maria de Oliveira e DM Odila; Região B: LC
Aracruz: Pres. CL Ademar C. Devéns, Séc. CL Ronaldo Pereira, Pres. da Comissão de Sócios CL Armando A. de
Amorim e mais oito CCLL e DDMM; LC Guarapari: Pres. CL Celso Luiz Rosa, Séc. CL Ricardo A. C. Simões, Tes.
CL Pedro R. Neves e mais Quarenta e dois CCLL/CCaLL/DDMM, Léos e convidados; LC Piúma: Pres. CL Hélio S.
Pedrosa, Séc. CL Valmir L. Mulinari, Tes. CaL Maria da Penha F. A. Fonseca e mais um CL; LC Serra: Pres CL
Paulo Sérgio P. dos Santos, Pres. da Comissão de Sócios CL Josias M. de Azevedo e mais cinco CCLL e DDMM;
LC Serra-Jacaraípe: Pres. CL Paulo F. de Freitas, Séc. CL Ismael R. dos Santos e mais quatro CCLL/DM; LC LC
Vila Velha: Pres. CL Danilo Duarte, Tes. CL Jair P. Torres e mais seis CCLL/DDMM; LC Vila Velha-Glória:
Presidente CaL Tânia R. Alves, Séc. CaL Solange Vanderlei, Tes. CaL Cleuzemar F. Batista, Pres da Comissão
de Sócios, CaL Maria da Glória O. Martins e mais Quatro CCLL/DDMM; LC Vila Vela Praia: Presidente CL
Messias Lugon; Vitória: Tesoureiro do Distrito CL Rômulo L. Teixeira, Tes. CL Alonso V. Borges e mais um CL e
duas DDMM; LC Vitória Independência: Tes. CL Pedro Paulo N. F. da Silva e mais quatro CCLL/DDMM; LC
Vitória-8 de Setembro: Pres. CL Leonardo P. Martins, Séc. CaL Alcione Pedrinha, Tes. CaL Ivone A. Guimarães
e mais quatro CCLL; Região C: LC Cachoeiro de Itapemirim: Pres. CL Herval Carari, Séc. CL David A. Lóss,
Tes. Francisco M. Tedesco e mais quatro CCLL. LC Cachoeiro de Itapemirim-Frade e Freira: Pres. CaL Ana
Lúcia Fernandes, Séc.2º Jocimar Fernandes; LC Campos: Pres. CaL Iracy Eneida F. Gomes, Séc. CL José
Geraldo B. de Aguiar, Tes. CL Elbert Tavares e mais cinco CCLL/DDMM; LC Campos-Goytacá: Pres. CL Elmon
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C. Tatagiba, Séc. CL Aloízio G. de Souza, 2ª Tes. CaL Elça M. de Oliveira; LC Campos Planície: Pres. CL
Ricardo P. Vasconcellos, Séc. CL Umberto T. Martins, Tes. CL Joélcio M. manhães e mais sete CCLL/DDMM; LC
Campos-São Tomé: Pres. CL Altair P. Rangel e mais uma DM; LC Campos Tamandaré: Pres. CL Luiz A.
Petrucci, Séc. CL Jairo A. Nunes; LC Guaçuí: Pres. de Reg. C- CL Daniel A. Lima; LC Iúna: Pres. CL Laércio
Casini, Séc. CL José Roberto S. Barros e mais uma DM e um convidado; Região D: LC Bom Jesus de
Itabapoana: Pres. CaL Terezinha de J. Dias, Tes. CL João Borges e mais seis CaL/CCLL/DM e filhote; LC
Cardoso Moreira: Pres. CL Erenilson Joy Gomes, Tes. José C. Miranda e mais seis CCLL/DDMM e filhote; LC
Itaperuna: Pres. CL Ronaldo V. Lannes, Tes. CL André L. Perissé, Pres. da Comissão de Sócios CL Álvaro M.
Lannes e mais quatro CCLL. LC Miracema: Pres. CL Sebastião M. do Prado, Séc. CL Paulo L. Nogueira, Tes. CL
Vander Valdo P. Vieira; LC Porciúncula: Pres. CL Ailton T. Gonçalves, Séc. CaL Leia Rodrigues e mais dez
CCLL/CCaLL/DDMM e convidadas; LC Santo Antônio de Pádua: Pres. CaL Cristina H. Paravidini, Pres. da
Comissão de Sócios CL Mário J. Pereira e mais três CCaLL\DM; Região E: LC Araruama: Pres. CL José L.
Machado, Séc. CL Antônio P. do Carmo e mais quatro CL\DDMM; LC Cabo Frio: Séc. CL Almir Carmona e mais
seis CCLL\DDMM; LC Casimiro de Abreu: Pres. CL Jorge Fortunato, Séc. CL Emerson J. Rosa, Pres. Comissão
de Sócios CL Paulo César da Silva e mais sete CCLL\DDMM; LC Macaé: Pres. CL Bráulio V. de Assis, Séc. CL
Hélio Lins Machado, Tes. CL João B. C. Bittencourt e mais oito CCLL\DDMM; LC Macaé-Imbetiba: Séc. Roberto
Mourão e mais nove CCLL. LC São Pedro Aldeia: um CL e uma CaL; REGIÃO F: LC Bom Jardim: Pres. CL
Adilson Freitas, Séc. CL Luiz G. de Barros e mais quatro CCLL/DDMM; LC Niterói: Pres. CL Eliano P. de
Figueiredo e mais uma CaL; CL Arilton G. de Araújo, Séc. CL José B. Simões e mais oito CCLL\DDMM; LC
Niterói Fonseca: seis CCLL/DM; LC Niterói São Francisco: Pres. CL Arilton G. de Araújo, Séc. CL José B.
Simões e mais oito CCLL/DD/MM; LC Niterói-Vital Brazil: Pres. CaL Derli R. Dib. Ferreira, Séc. CaL Irecê R. da
Cunha, Tes. CL Jair M. Salgueiro e mais uma DM; LC Nova Friburgo: Pres. da Comissão de Sócios CL Cláudio
Fiasca e mais vinte dois CCLL\DDMM e filhotes; LC São Gonçalo: Pres. CaL Mary Jane A. Lemos e mais um CL.
A mesa diretora dos trabalhos foi composta pelo CL Josias Marques de Azevedo, Assessor de Protocolo e dela
participaram o Governador do Distrito LC11 AL 2003/2004, CL Darly Anacleto de Vasconcellos, a ViceGovernadora do Distrito LC11 AL 2003/2004, CaL Elizabeht F. de Menezes, o Pres. do Comitê de Honra, o CL
Gustavo Sebastião Lessa Ráfare, os Membros do Comitê de Honra, a Secretária do Distrito a CaL Vera Célsa
Teixeira Fontoura, o CL Rômulo Leite Teixeira, Tesoureiro do Distrito, o CL Paulo Rogério de Souza,
palestrante convidado pelo Governador, o EGD Ivan Lindenberg Vice –Presidente do Conselho de
Governadores AL 2003/2004. Os Presidentes de Região foram convidados a ocuparem a 1ª fileira de cadeiras,
os Presidentes de Divisão a 2ª e a 3ª fileira os Assessores. O CL José Luiz Casagrande foi convidado para
compor a mesa, representando todos os presidentes de Região. O CL Luiz Carlos Nunes representando os
presidentes de Divisão, O CL Celso Luiz Rosa, Presidente do LC Guarapari representando todos os presidentes
de clubes. O CL Governador abriu os trabalhos invocando a Deus pela grandeza da Pátria, e a paz entre os
homens da terra, declarando instalado o 1º Conselho Distrital. A seguir convidou a CaL Odalva para fazer a
Invocação a Deus, a seguir, convidou para guarnecer: o Pavilhão Nacional o CL Ráfare, o Pavilhão do Espírito
Santo, a CaL Elizabeth Menezes, o Pavilhão do Rio de Janeiro, o CL Henrique C. Miguel, o Pavilhão do
Município de Guarapari, o CL Celso Rosa e o Pavilhão do Lions o CL Paulo Rogério. Convidou a todos para
juntos entoarem a primeira estrofe e estribilho do Hino à Bandeira. O CL Gov. Darly solicitou a compreensão e
o apoio de todos para respeitarem bem os horários, devido o nosso Conselho ser feito em apenas um dia e
não em dois a exemplo de outros Distritos. Aproveitou a oportunidade para fazer a apresentação do
palestrante oficial o CL Paulo Rogério. A seguir, conforme estabelece o Estatuto de Lions, convidou a CaL Véra
Célsa, Secretária do Distrito para proferir a leitura das Resoluções que nortearão a Governadoria do Distrito
LC 11 no AL 2003/2004: Resolução nº 01, nomeando a CaL Véra Célsa Teixeira Fontoura para exercer o cargo
de Secretária, o CL Jair Pinheiro Torres para o cargo de Secretário Adjunto, o CL Rômulo Leite Teixeira, para o
cargo de Tesoureiro, o CL Robson Amorim Mendes, para o cargo de Tesoureiro Adjunto; Resolução nº 02,
nomeando os Presidentes de Região; Resolução nº 03, nomeando os Presidentes de Divisão; Resolução nº 04
nomeando os Assessores; Resolução nº 05, a Comissão de Moções; Resolução nº 06, nomeando a Comissão
de Estatutos e Regulamentos; Resolução nº 07, Mantendo e Nomeando a Comissão de Ética Leonística;
Resolução nº 08, mantendo e nomeando a Comissão Pró-Memória; Resolução nº 009, instituindo os concursos
de Eficiência Administrativa (anexo I), Companheirismo (anexo II), Atividades (anexo III), Expansão (anexo
IV), Boletins (anexo V), Clube de Mães (anexo VI), Brinquedoteca (anexo VII), Invocação a Deus (anexo VIII).
Resolução nº 010, instituindo os Concurso de Presidentes de Região (anexo I), Presidentes de Divisão (anexo
II), Assessores (anexo III). O Governador solicitou á CaL Véra, Séc. do Distrito que procedesse a leitura de
uma Moção da Governadoria solicitando ao LCIF aprovação de um projeto de 500 cirurgias de catarata, e a
seguir encaminhou à Comissão de Moções para análise e parecer. Agradecendo a CaL Secretária, o CL
Governador comunicou que a distribuição dos Pins dos Assessores, Presidentes de Região e Divisão acontecerá
no intervalo, devido ao avançado da hora. A seguir fez uma homenagem ao CL Ráfare e CaL Telma,
entregando-lhes o Crachá de Past Governador e solicitou a todos uma calorosa salva de palmas pelos
relevantes serviços prestados. Convidou a CaL Véra Célsa para proceder leitura da Ata do 4º CD e do
Regimento Interno. O CL Ráfare, alegando não haver qualquer alteração no Regimento propôs a dispensa da
leitura do mesmo, uma vez que todos já tinham conhecimento o Regimento Interno. Foi colocada em
discussão a proposta e a seguir em votação, sendo aprovada por unanimidade. Passando para a leitura da Ata
do 4º CD, o CL Pessanha, pela ordem, solicitou que como todos já haviam recebido a Ata do 4º CD, fosse
dispensada a leitura da mesma. Colocada em discussão e votação, a proposta foi aprovada. Colocada em
votação, o teor da ata, a mesma foi aprovada. O CL Governador Darly justificou a ausência do EGD Wilson
Paes, do CL Daniel Azevedo Barbosa e sua DM Presidente do LC São Mateus e do CL Wilson Corrêa da Silva e
sua DM de Apiacá. A seguir passou a palavra ao Past Governador CL Gustavo Lessa Ráfare, que convocou seu
Secretário CL José Carlos Lemos para a leitura do Relatório Final da sua governadoria. Com a palavra o CL
José Carlos disse estar falando também em nome do CL Osíris o Tesoureiro do Distrito, que não pode estar
presente, e que este era um momento de agradecimento e que tudo que foi alcançado deveu-se ao esforço de
cada tesoureiro, secretário e presidente em atender os pedidos da governadoria, e que eles só conseguiram
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realizar seu trabalho graças à dedicação e ao apoio dos Clubes. Anunciou que não havia recebido os informes
de apenas 4 clubes, Apiacá, São Mateus, São Roque do Canaã e Serra, mas que provavelmente isto se devia a
um atraso dos correios, e que graças a isto estavam fechando o ano com o quadro de informes completos, e
por isto conseguiu ter uma visão do número de sócios do Distrito o que é muito importante. Sobre o
pagamento do 1º Semestre, relatou que os clubes que não efetuaram o pagamento foram: Alto Rio Novo, que
não se comunicou todo o ano; Cariacica baixou todos os sócios no mês de maio; Ecoporanga; Mucurici que
estava em status quo, e não deu notícias; Pedro Canário; Ponto Belo estava em status quo, e não se
comunicou, Natividade que encerrou suas atividades em julho de 2000. No 2º Semestre não conseguiram
pagar suas taxas os seguintes clubes: Alto Rio Novo, Boa Esperança, Cariacica, Colatina, Ecoporanga,
Linhares, Mantenópolis, Nova Friburgo, Conselheiro Paulino, Pancas, Pedro Canário e Rio das Ostras, que
negociou seu débito mas não pagou o 2° semestre. Portanto este não pode ser considerado um bom
resultado. Colocando-se a disposição de todos agradeceu a atenção. O CL Governador Darly colocou o
relatório em discussão e aprovação. Após a aprovação devolveu a palavra as CL Gustavo que agradeceu o
voto de confiança pela aprovação do relatório e aproveitando a oportunidade passou às mãos do CL Darly um
cheque no valor de R$: 5.676,98 (Cinco mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos). A
seguir iniciou a premiação: Presidente Região: 3° lugar o CL José Boechat dos Santos; 2° lugar CL Marco
Aurélio Alvarenga e 1° lugar CL Jardel Marinho da Rosa. Presidente de divisão: 3° lugar CaL Ivana de Paula
Porto, Divisão D1; 2° lugar CaL Vergínia Dias Lindenberg, Divisão F1; 1° lugar CL José Carlos A. Siqueira,
Divisão E-1. Assessores: 3° lugar CL Jocimar Fernandes; 2° lugar CL João Carlos de Oliveira Lemos; 1° lugar
CL Jorge Fortunato. Concurso de Eficiência Administrativa dos Clubes: 3° lugar LC Porciúncula; 2° lugar LC
Casimiro de Abreu; 1° lugar LC Itaperuna. Concurso de Companheirismo: 3° lugar LC Nova Friburgo; 2° lugar
LC Itaperuna; 1° lugar LC Casimiro de Abreu. Concurso de Atividades: 3° lugar LC Guarapari; 2° lugar LC
Cachoeiro de Itapemirim; 1° lugar LC Casimiro de Abreu. Concurso de Expansão: 3° lugar LC Cachoeiro Frade
e a Freira; 2° lugar LC Porciúncula; 1° lugar LC Casimiro de Abreu. Concurso de Boletim: 3° lugar LC Macaé;
2° lugar LC Cachoeiro de Itapemirim; 1° lugar LC Serra Jacaraípe. Passou-se então, a entrega dos certificados
a alguns Clubes pelo desempenho em determinadas funções: Relações Internacionais: LC Aracruz ; Cartaz da
Paz: LC Porciúncula. Comunicou que na 5° feira já havia entregado ao LC Cachoeiro de Itapemirim o
certificado de excelência por atividades aos cegos. Finalmente convidou o CL Governador Darly para fazer a
entrega do troféu João Fernando Sobral ao melhor Clube do Distrito: LC Casimiro de Abreu: 2° lugar LC
Cachoeiro de Itapemirim. Para terminar o CL Governador Ráfare leu uma mensagem de despedida e
agradeceu a todos. Novamente com a palavra o CL Governador Darly convidou o CL Rômulo tesoureiro do
Distrito AL 2003/2004 para apresentar o orçamento do 1° semestre, mas 1° o CL Rômulo apresentou a Cota
Distrital que é a mesma do ano anterior e a seguir a previsão orçamentária e devolveu a palavra ao CL
Governador Darly que colocou em discussão e a seguir em votação, sendo aprovada por unanimidade. O
Governador Darly solicitou a Secretária que lesse a resolução nº 011 que resolve isentar da Jóia de ingresso
as Domadoras que passarem a Companheiras Leão, a partir de 1° de julho do decorrente ano. Informou que
escolheu o Banco do Brasil, Agência Guarapari, para receber as taxas do Distrito. Colocou em discussão e
votação a indicação do banco ao qual foi aprovado. O CL Ráfare avisou que os Anais da Convenção estavam
com ele e que os Assessores, Presidentes de Regiões e Divisões pegassem no final. A seguir pediu aos
Companheiros da mesa diretiva para desfazê-la para que apresentasse seu plano de trabalho para o AL
2003/2004. O Companheiro Governador passou a apresentação de suas metas para este AL baseado no lema
“Motivar e Expandir com Qualidade”, conforme transcrevemos a seguir: Treinamento: “Como podemos
observar nosso Distrito há muito não tem uma preparação de líderes e por isso temos que buscar novas
lideranças e idéias para fortalecer as já existentes. O presidente de conselho de Governadores AL 2002/2003,
nos treinamentos para vice-governadores, mostrou a importância de treinamentos e nós observamos que o
Leonismo só estará fortalecido se treinarmos e se conhecermos o que possuímos.” Valorização dos
presidentes: “Temos que promover seminários para os presidentes de Região e Divisão e Presidentes dos
clubes, buscando o fortalecimento das ações, motivando-os para um melhor desempenho das funções. Os
itens acima estão inseridos no planejamento estratégico de liderança aprovado pelos governadores do Distrito
Múltiplo no último seminário realizado em Campos do Jordão, onde observamos que com seu efeito
multiplicador, no decorrer de dois anos, teremos um percentual excelente de CCLL treinados e
conseqüentemente os clubes fortalecidos. E o mais importante, falamos a mesma linguagem pois tudo começa
no conselho de governadores e termina exatamente nos clubes. O que acontece no movimento é que aprendo
errado, transmito errado, falo uma linguagem em Guarapari, outro fala outra linguagem diferente em Vitória
outro em Niterói, e cada um faz o seu Leonismo da forma que quer, treina da forma que quer. Hoje não! nós
vamos preparar um líder, dois líderes e de acordo com o distrito esses líderes irão passar para os Presidentes
de Região, Presidente de Divisão, Assessor de Sócios, Assessor de Extensão, estando sempre de mãos dadas
com a nossa vice-governadora que não vai ter um papel decorativo, como eu não tive no gabinete do CL
Ráfare, como o Ráfare não teve no gabinete do CL Josias.” Divulgação do leonismo: “Buscar apoio da
imprensa escrita, falada e televisada, para maior divulgação do leonismo em suas atividades. A imprensa está
em busca de assuntos de interesse da sociedade. Precisamos saber quem e o que falar. Isso é muito
importante CCLL para o nosso movimento. Nós não podemos colocar a vaidade pessoal acima do Lions, pois
estaremos simplesmente levando para baixo esta instituição que nós dizemos para todo o mundo que amamos
e gostamos. Nós temos que valorizar o leonismo e não o Darly, nem o Ráfare, nem o Elias e sim valorizar o
Lions.” Saúde: “Incentivar e apoiar os clubes, no sentido de criar centros de orientação e prevenção ao
Diabetes, Hipertensão e Catarata. Já solicitamos cópias de alguns distritos para que possamos preparar algo
diferente para o nosso distrito. Existe um ditado popular que no Brasil nada se cria tudo se copia transforma e
amplia. Nós não podemos admitir e não aceitamos, que um dos distritos mais fortes do DMLC, não tenha um
projeto de expressão junto ao Lions Internacional. Foi aprovado em Denver, o distrito L-10 que está sendo
incorporado ao L-8 e ao L-9 para minha cidade natal de Aymorés US$55.000,00 para recuperação de um
hospital. Existem no LC-11 dois projetos de cataratas, inclusive viaturas móveis para Exame Ginecológico, e
de Cataratas.” Aumento de Sócios: “Vamos trabalhar para um aumento líquido de 10%, e sabemos da

file:///C:/Users/~PAULO/Documents/Gestões%20Anteriores/ata103_04.html

22/08/2012

Lions Clube Distrito LC - 11

Página 4 de 6

dificuldades, porém, temos vários municípios, tanto no RJ quanto no ES que possuem todas as condições para
criação de um clube de Lions. Não vou citar porque foi um trabalho feito pelo nosso CL João Carlos que passou
para o nosso diretor internacional da época, CL Mauro Werneck, mostrando-nos que realmente existe uma
lacuna muito grande, um vazio onde podemos penetrar. Isso me incomoda porque aumento de sócio é
necessário sim, mas nós temos que primar pela qualidade. Não adianta enchermos a casa de pessoas que ao
invés de somar, venham a denegrir a imagem do Leonismo ou querer ter o Lions como apoio. Nós temos que
ter CCLL com qualidade para melhor servir a comunidade e obviamente servir ao seu ego próprio que é servir
ao próximo”. Sócia mulher: “Nós tivemos a felicidade muito grande de colocar esse item. Não imaginávamos
que o presidente internacional Tae Sup Lee ou Ts Lee, como ele gosta de ser chamado, fosse criar uma
assessoria especificamente para mulher. Nós tivemos a felicidade de buscar lá em Friburgo a CaL Elizabeth
para nos assessorar nesta área, e acredito fielmente que através, não vou dizer do sexo frágil, mas da
verdadeira mulher, da mulher dinâmica, que nós vamos recuperar o Leonismo. E temos certeza que os 10%
que pretendemos através das mulheres, vamos conseguir atingir um patamar de mais de 30% pois nossa
meta é de colocar no mínimo 150 novas CCaLL no Lions. Não é somente com domadoras, mas buscando na
sociedade mulheres dinâmicas, mulheres com qualidade de serem realmente uma CaL. Temos advogadas,
médicas, sociólogas, odontólogas, professoras e como diz a Tereza do Lions Guarapari, Contadoras,
Administradoras de Empresas, Economistas que reúnem todas as condições para participar do Lions, e às
vezes não sabem que podem. Algumas acham que Lions é só para casal, que no Lions a mulher Solteira,
Viúva, Desquitada não pode pertencer, pensando que o Lions é só clube de jantares, o que não é o nosso
caso.” Motivar os clubes: “Orientá-los para legalizarem junto aos órgãos competentes e incentivá-los para
parceria com o Governo Federal, Estadual e Municipal que fornecendo os subsídios necessários as atividades,
que se bem realizadas atraem novos sócios. Um Clube só é forte se tiver atividade. Clube que não tem
atividade é um clube morto, é um clube falido. E a tendência dele é a de fechar, como foi fechado no dia 30 de
junho, cinco clubes de nosso Distrito. É lamentável uma cena como esta. Precisamos de um trabalho
orientador em que a gente dê aos clubes uma base de sustentação. A parceria é hoje incentivada pelo Lions
Internacional em todos os sentidos. Nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que as coisas
aconteçam.” Intercâmbio juvenil: “Precisamos criar mecanismo para o desenvolvimento e apoio ao Léos e
Castores. Eu não digo para vocês pais, para vocês avós, que os jovens são o futuro. Eu digo que os jovens são
o futuro de hoje. Para isso, colocamos o CL José Maria de Oliveira de São Gabriel da Palha, como Assessor
Juvenil, o CL Luiz Soares Cordeiro do LC de Aracruz que tem um clube de Léos muito forte, como Assessor de
Léos e O CL Carlos Alberto R. Vianna de Friburgo como Assessor de Castores, exatamente para que possamos
colocar, como diz o ditado inglês: The Right Man in the Right Place, ou seja, o homem certo no lugar certo.”
Informática: “Como é do conhecimento de todos vocês, o custo operacional de uma empresa informatizada é
ínfimo e o que se gasta com material é enorme. Para vocês terem uma idéia, para montar a reunião de hoje
nós tiramos aproximadamente 7 mil cópias xerox. Fora isto a lentidão para que essas informações cheguem e
também as despesas com o correio são elevadíssimas. Então a informática é fator preponderante, é fator de
economia, é fator de rapidez. Por tudo isso, entendemos ser a informatização do Distrito e dos Clubes uma
necessidade de primeira ordem para que os próximos Governadores possam ter um serviço de qualidade e
uma eficiência administrativa. Se o Presidente Internacional administra 1 milhão e 400 mil associados no
mundo através do banco de dados, porque nós não podemos administrar 1500 sócios?” Clube de mães e
Brinquedoteca: “O Clube de Mães é uma escola profissionalizante que juntamente com a Brinquedoteca
estarão fazendo parte de mais uma atividade no Distrito. Vocês irão conhecer melhor com a CaL Odalva e a
CaL Chistrina que irão fazer uma palestra no Fórum das Domadoras, na parte da tarde e isso vai contar
pontos para o concurso de atividade e eficiência do clube. Nós acreditamos que o Clube de Mães e a
Brinquedoteca vai preencher um vazio na vida de muitos CCLL e muitas CCaLL. Dando continuidade à
explanação das metas, o CL Governador voltou a comentar sobre a divulgação do leonismo, alertando aos
Presidentes de Clube, os Presidentes de Região e Divisão e Assessores que o informativo do distrito que foi
desenvolvido pelo Assessor de divulgação David Alberto Lóss, junto com a assistente do Distrito a Camila,
contém todas as informações sobre o CD. Solicitou também que os Presidentes de Clube, Região, Divisão e
Assessores remetam para o CL David relatório dos eventos realizados, para uma análise e posterior
divulgação. Assim que terminou a explanação foi recomposta a mesa diretiva e o CL Governador solicitou à
secretaria que procedesse a leitura da única moção apresentada de autoria do CL Darly Anacleto de
Vasconcellos, logo passando as mãos do CL Deimoré Borges, Assessor de Moções para análise e parecer da
comissão de Moções constituída pelos CCLL Deimoré Borges, Luiz Gonzaga de Barros e Derli Dib Ferreira. A
seguir o CL Governador comunicou que a convenção do Distrito já estava marcada para os dias 23, 24 e 25 de
abril de 2004, nas dependências do SESC de Guarapari, que já havia cedido suas instalações sem nenhum
ônus para o Distrito. Na oportunidade, apresentou o nome da CaL Maria da Glória Valle Santiago do LC
Guarapari como Diretora Geral da Convenção, e tendo colocado seu nome à apreciação o que foi aprovado por
unanimidade. Anunciou a seguir que o 2° CD estava programado para os dias 24 e 25 de outubro de 2003. Os
5 Clubes de Campos que compõem a região C-2, apresentaram proposta para realização do 2º Conselho
Distrital na cidade de Campos. A seguir o CL Valentin Alvaréz Melón colocou a cidade de Macaé a disposição
para sediar o 3° CD. o LC de Aracruz também manifestou sua intenção de sediar o 3º CD, mas abriu mão
porque o 1° e o 4°são no ES, o 2° e o 3° no Estado do RJ. O LC Itaperuna também se inscreveu para sediar o
3° CD concorrendo com LC Macaé. O CL governador colocou em discussão e votação a cidade de Campos
como sede do 2° CD, o que foi aprovado. Logo após colocou em discussão Macaé e Itaperuna como sede do
3° CD. Devido a polêmica, o CL Governador decidiu fazer uma pausa para o almoço, deixando a decisão para
a parte da tarde. Encerrando os trabalhos da manhã, lembrou a todos a importância das palestras da tarde.
No retorno dos trabalhos o CL Governador Darly pediu as DDMM e CCaLL que seguissem com a Cal Odalva e
Chistrina para o 2° andar, onde se realizaria o Fórum das Domadoras. Solicitou também aos Tesoureiros que
acompanhassem o CL Paulo Leal e o CL Rômulo Teixeira Leite, tesoureiro do Distrito, para participarem do
Seminário para Tesoureiros. Dando procedimento à reunião o LC Itaperuna retirou a proposta de sediar o 2º
Conselho Distrital, ficando conseqüentemente a proposta do CL de Macaé-Imbetiba, que foi colocada em
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discussão, e nada havendo a opor o CL colocou em votação sendo aprovada por unanimidade. Logo após o CL
Governador convidou a CaL Anézia, Assessora de Conscientização Acerca do Diabetes; para fazer uma síntese
do Projeto da Governadoria sobre diabetes para o AL 2003/2004 e distribuir o material referente para que os
Clubes o tomem como base a desenvolverem seus trabalhos nesta área. A CaL Anézia explicou o que é o
Diabetes e que o objetivo do Distrito é promover o atendimento primário, pois cerca de 40% dos diabéticos
não sabem que tem a doença devido o diabetes ser uma epidemia silenciosa e a importância desta consciência
o mais cedo possível. Apresentou um projeto para todo o ano leonístico, e se cada clube fizer sua parte nosso
Distrito estará em 1 ano realizando cerca de 61.000 (sessenta e um mil) exames de glicose e dar
acompanhamento àqueles necessitados. O CL Darly agradeceu a CaL Anézia pela explanação, tecendo elogios,
pois apesar de ser domadora a mais de quatro anos, é CaL com menos de trinta dias. Continuando os
trabalhos, o CL Governador levantou um tema de suma importância que é sem dúvida os Estatutos dos Clubes
do Distrito que na sua maioria ainda trabalham na clandestinidade, ou seja, não estão atualizados dentro do
novo Código Civil e que seria necessário atualizar os estatutos para que pudéssemos fazer convênios e
receber subsídios. E assim, convidou o CL Celso Saachi do LC Vila Velha, por ser um clube com situação
regular, para explicar a nova legislação sobre as entidades do terceiro setor, tais como Lions, Maçonaria,
Associações de Bairros e outras instituições. Neste momento o CL Governador Darly Vasconcellos solicitou que
a Vice-Governadora CaL Elizabeth assumisse a direção dos trabalhos, pois iria se ausentar por alguns minutos
para fazer uma visita ao Fórum das Domadoras. Dando continuidade aos trabalhos o CL Celso fez uma
belíssima explanação sobre a nova legislação brasileira com as respectivas mudanças no Código Civil, nos
seus artigos 2156, na lei 10.406 e alertou que a data base para a regularização dos Estatutos será 11 de
janeiro de 2004, data esta que perderíamos o nosso privilégio de Clubes de Serviços sem fins lucrativos
reconhecidamente pelo Governo Federal. Concluída a palestra, o CL Governador, já tendo reassumido as suas
funções agradeceu ao CL Celso, apesar de tê-lo dado somente uma semana para preparação da mesma. A
seguir o CL Governador convidou o CL Márcio H. V. Quaresma do LC Bom Jardim para em 5 minutos falar
sobre o Concurso de Invocação a Deus que está sendo colocado como mais uma Atividade do Distrito. O CL
Márcio fez a sua apresentação da forma como seria o concurso, prometendo aos clubes que em breve estaria
encaminhando todo o material necessário. O CL Jorge S. Corrêa do LC Serra Jacaraípe falou sobre a revista
que ele tem feito no LC Jacaraípe e sobre o concurso de boletins. Na oportunidade informou que o jornal do LC
de jacaraípe foi o segundo colocado no concurso nacional realizado no AL 2001/2002. Sugeriu a inclusão de
um troféu ao melhor boletim do distrito. Informou também que neste AL 1º lugar – Lione LC Ipatinga –
Editora Cal Terezinha Menina de Jesus Oliveira. Este clube é constituído somente por Companheiras. 2º Lugar
– O Leão em Marcha – LC Rio de Janeiro Tijuca – editor CL Aristófane C. Santos. 3º lugar Leão da Penha – LC
Itabira – CL Jair Alves Pinto editor. 4º lugar LC Guanabara Campinas – Antonio Carlos Silva Editor. O CL
Governador agradeceu ao CL Jorge dizendo que ele é um fanático pela divulgação e está coberto de razão,
pois muito se faz no leonismo, mas pouco se divulga. Comentou ainda o CL Governador que em DenverColorado na época da Convenção, fora anunciado que a revista publicada pelo LC de Mococa tirou em 1º lugar
no mundo, e isto é para nós e para o Brasil motivo de muito orgulho. Dando continuidade aos trabalhos foi
concedida a palavra ao CL João Carlos de O. Lemos, Assessor de Extensão. O CL João Carlos iniciou sua fala
dizendo que pelo 2º ano consecutivo ocupava esta assessoria e que no ano passado não foi possível
implementar o trabalho que desejaria para fundar clubes, porque apresentou uma moção e lamentavelmente
a Comissão de Estatutos e Regulamentos negou-se a dar provimento, qual seja, que o clube que fundasse um
novo clube, ficaria isento da taxa distrital do 2º semestre e o clube fundado ficaria isento da taxa distrital do
1º semestre. Então o CL pediu ao governador para que isso pudesse acontecer agora, partindo da própria
governadoria. Nessa moção está assegurada que o distrito não terá perda de receita, pois haverá
contrapartida. Assim o CL pediu ao governador para que fizesse uma resolução tornando isso oficial para que
possa dar início ao trabalho de criação de novos clubes. Continuando sua fala o CL João disse que um dos
fatores que nos faz perder sócios é o fator finanças e por isso precisamos facilitar o ingresso dessas pessoas e
criar novos clubes. Outra questão abordada foi uma outra moção que o CL João Carlos fez durante três anos
em que foi Assessor de Pabrás, e o Distrito nunca cresceu tanto como neste tempo. Por isso, pediu à CaL
Secretária que quando as moções forem aprovadas que prossiga com elas pois podem repercutir em nível de
múltiplo e de Brasil e elas morrem aqui mesmo. Então pediu ao CL Governador que quando tiver moção que
for de interesse do múltiplo que seja encaminhada ao Conselho para que seja discutida. A seguir foi concedida
a palavra ao CL Jocimar Fernandes, Assessor de Sócios, que em dois minutos falou sobre a importância de
continuidade do trabalho desenvolvido com relação à elevação do número de sócios. Também fez uso da
palavra o CL José Maria de Oliveira do CL de São Gabriel da Palha, que na intenção de colaborar com o
Assessor de Meio Ambiente criou uma poesia sobre ecologia e declamou-a para todos os presentes. Neste
momento o CL Governador passou a palavra ao CL Deimoré Borges para apresentar o parecer sobre a moção
do projeto para realização de 500 cirurgias de Catarata: “A comissão de Moções do Conselho Distrital
integrada pelo EGD 91/92 CL Deimoré Borges, do Lions Clube Cachoeiro de Itapemirim; CL José Carlos Lemos,
do LC Niterói-Fonseca; CaL Derli Reynier Dib Ferreira, do Lions Clube Niterói – Vital Brazil e o CL Luiz Gonzaga
de Barros, do Lions Clube Bom Jardim, reuniu-se às 13 horas e trinta minutos do dia 19 de julho de 2003, na
sala Praia dos Namorados do Sesc –Guarapari para apreciar a proposição apresentada pelo CL Governador
Darly Anacleto de Vasconcellos propondo obter autorização para a elaboração de um projeto de obtenção de
subsídios, no âmbito do Programa Sigth First, junto da Fundação Internacional de Lions Clubes para 500
(quinhentas) cirurgias de cataratas senil de pessoas comprovadamente carentes e com dificuldades de acesso
a assistência médica da saúde pública e que seja delegado ao CL Governador nomear a comissão para
elaboração do referido projeto, inclusive, a formação de parceria com entidade médica para a realização das
cirurgias. Discutido o assunto a Comissão aprovou, por unanimidade, por não ter nada a opor quanto a
elaboração do projeto e a delegação de competência ao Governador para nomear a respectiva comissão.
Recomenda, porém, que seja feito estudo mais atualizado sobre o assunto tendo em vista que a Associação
Internacional de Lions Clubes não tem concedido subsídios para cirurgias, e sim para equipamentos
hospitalares e cirúrgicos. Louvamos a iniciativa do Companheiro proponente que vem ao encontro de
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verdadeiras necessidades das comunidades atendidas pelo DLC-11. Nada mais tendo a tratar foi lavrada a
presente ata vai assinada pelos membros da Comissão.” Após o encerramento do Fórum das Domadoras a
CaL Odalva se pronunciou dizendo do grande número de CCALL e DDMM presentes e da importância dos
temas ali discutidos. Todavia reclamou que lamentavelmente o CL Governador não lhes concedera tempo
necessário para maior discussão dos assuntos em pauta. No devido tempo, deixou registrado que os mil
compêndios oferecidos às CCaLL e DDMM foram de custo zero, pois fora agraciados por quatro empresas de
Guarapari, inclusive o Presidente do LC Guarapari e os Pins agraciados pela CaL Antonieta do LC Guarapari. Na
oportunidade, justificou que os Compêndios saíram com um pequeno erro, pois a Gráfica colocou igualdade ao
invés de Inteligência e pediu desculpas pelo erro. O CL Darly agradeceu a participação das DDMM e da CCaLL
no fórum e disse às CCaLL Odalva e Christina que o erro é do ser humano e só erra quem faz. Dando
prosseguimento aos trabalhos o Governador Darly Vasconcellos disse que é chegada a hora mais esperada da
assembléia, e convidou o CL Paulo Rogério para fazer a sua palestra. O CL Paulo Rogério fez a sua
apresentação dizendo a seguir que acaba de deixar a presidência do LC Mogi e assume uma assessoria no
Distrito Múltiplo LC 5 e deu início à sua palestra sobre motivação. O CL Governador convidou os presidentes
de região e divisão para após o encerramento realizar uma reunião, onde ele estaria traçando critérios de
trabalhos e treinamentos a serem desenvolvidos. A seguir, passou a palavra a CaL Elizabeth Menezes, ViceGovernadora do DLC-11 para o seu pronunciamento. O Governador Darly em seu pronunciamento final
cumprimentou o CL Gustavo, a CaL Telma e sua equipe de trabalho pela forma como conduziram os destinos
do Distrito no AL 2002/2003. Sugeriu aos Presidentes de Clubes que amem seus cargos e tracem as metas
para manter seus clubes em constante atividade, motivando seus companheiros a participarem de
treinamentos. Citou o escritor Paulo Coelho que diz: “É preciso não relaxar nunca, mesmo tendo chegado tão
longe.” Lembrou às Companheiras e Domadoras que este é o ano da Mulher e que acredita no dinamismo e no
potencial da CaL. “Finalizando, queremos CaL Odalva e eu, pedir a Deus nosso Criador, para que nos ilumine,
nos dê força, saúde, perseverança e determinação, para que possamos alcançar nossos objetivos, que é servir
desinteressadamente aos menos favorecidos pela sorte. E para que estes objetivos sejam alcançados,
devemos ter em mente o lema: MOTIVAR E EXPANDIR COM QUALIDADE.” Finalizando declarou encerrado este
Conselho e convidou a CaL Telma, para guarnecer o Pavilhão Nacional que foi saudado com uma calorosa
salva de palmas. Para constar, com base no que foi gravado e nos registros da secretaria deste evento, foi
lavrada a presente Ata, a ser submetida à discussão e votação na Segunda Reunião do Conselho Distrital, que
é assinada por mim CaL VÉRA CÉLSA TEIXEIRA FONTOURA, Secretária do Distrito LC 11 e pelo CL Governador
DARLY ANACLETO DE VASCONCELLOS.
CL Darly Anacleto de Vasconcellos
Governador
CaL Véra Célsa Teixeira Fontoura
Secretária
Topo

Voltar
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