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Ano Leonístico 2003/2004
GD Darly Anacleto Vasconcelos / CaL Odalva
“Motivar e Expandir com Qualidade”
Campos dos Goytacazes - RJ
Ata da 2ª Reunião do Conselho Distrital
ATA OFICIAL DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL do Distrito LC-11, da Associação Internacional de
Lions Clubes, realizada aos 25 dias do mês do ano 2003, no auditório da Santa Casa na cidade de Campos dos
Goytacazes – Estado do Rio de Janeiro.
A reunião teve início às 9:30 horas pelo Governador, CL Darly Anacleto de Vasconcellos, que a presidiu,
contando, 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
1998/1999 Luiz Carlos Pessanha da Encarnação; EGD 1996/1997 João Carlos de Oliveira Lemos; EGD
1994/1995 Wilson Paes; 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 Aguillera Campos; EGD 1981/1982 Gerbert Nogueira Bastos; EGD 1975/1976 Elias
Antônio Yunes Jr; Secretária do DLC-11 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.
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; F – CL João Baptista. Presidentes de
Divisão: A-2 CL José Carlos Taglia Ferre; B-2 CL Luiz Carlos Nunes; C-1 CL Vanderlaan Costa; C-2 CL Joélcio
M. Manhães; 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 Consc. Acerca de Hipertensão CL
Aloízio G. de Souza: Consc. Acerca do Diabetes CaL Anézia L. C. Ribeiro; de Assistência ao Excepcional EGD
Antônio Henrique de Menezes; de Clube de Castores CL Carlos R. Vianna, de LCIF CL Celso José Sacchi; de
Integração e Participação das Domadoras Cal Christina dos S. Bastos; de Assuntos Jurídicos e Legais EGD
Danilo E. Duarte; de Comunicação e Divulgação CL David A. Lóss; de Moções EGD Deimoré Borges; do Comitê
de Honra CL Gustavo S. L. Ráfare; de Intercâmbio Juvenil CL Hélcio de O. Coutinho; de Compreensão e
Cooperação Internacional EGD Ivan Lindenberg; de Consc. Acerca de Drogas CL Ivan L. Fonseca; de
Preparação de Líderes CaL Ivana de Paula Porto e CL Theócrito V. Santiago; de Cidadania CL João Carlos B.
Chiarelli; de Extensão EGD João Carlos de O. Lemos; de Sócios CL Jocimar Fernandes; do Concurso de Cartaz
da Paz CL Jorge Fortunato; do Concurso de Invocação a Deus CL Márcio H. V. Quaresma, de Relações Públicas
e Instr. Leonísticas EGD Josias M. de Azevedo, de Estatutos e Regulamentos EGD Luiz Carlos P. da
Encarnação; de Clube Universitário CL Marco Aurélio F. Alvarenga; de Trânsito CaL Maria de Fátima P. Israel;
de Assuntos Financeiros CL Paulo L. Nogueira; de Consc. da Visão e Trabalho com Cegos CaL Sônia D. Borges
e EGD Wilson Paes; de Educação e Cultura CaL Vergínia D. Lindenberg. Clubes/Divisão: A-1: Pinheiros: CL
Geraldo A. Covre e DM; A-2: Nova Venécia: CL José C. Taglia Ferre e DM; B-1: Aracruz: Pres. CL Ademar C.
Devéns, Secr. CL Ronaldo Pereira, 2º Tes. CL José C. Pimentel; Serra: Dir. de Sócios CL Josias M. de Azevedo
e DM; Vitória: Secr. CL Rômulo L. Teixeira; 2º Secr. CL Laudir e DM; Vitória 8 de Setembro: Tes: CaL Ivone
A. Guimarães; B-2: Guarapari: Pres. CL Celso L. Rosa; 1º Vice-Presidente CaL Maria da Glória C. Santiago;
Secr. CL Ricardo A. C. Simões; Diretora de Patrimônio CaL Marilúsia S. de Mello e mais oito
CCLL/CCaLL/DDMM e um médico instrutor: Piúma Cidade das Conchas: 3º Vice-Presidente CL Ivan L. Fonseca
e DM; Vila Velha: Pres. EGD Danilo E. Duarte e DM, Secr. CL Paulo V. Randon, Tes. EGD Jair P. Torres e DM,
Diretor de Sócios CL Celso J. Sacchi e DM; Vila Velha-Glória: Pres. CaL Tânia R. A Intra, Pres. Comissão
Sócios CL Luiz C. Nunes e DM e mais um CL e uma CaL; Vitória Independência: CL José L. Casagrande e DM;
C-1: Cachoeiro de Itapemirim: Pres. CL Herval Carari, Secr. CL David A. Lóss, Tes. CL Francisco M. Tedesco e
mais oito CCLL/CCaLL/DDMM: Cachoeiro de Itapemirim-Frade e Freira: Pres. CaL Ana Lúcia L. Fernandes; 2º
Secr. CL Jocimar Fernandes, 2º Tes. CaL Deolinda de F. Gomes e mais um CL e uma DM: Guaçuí: Pres. Cal
Dilma Regina O. Ribeiro e mais 10 CCLL/CCaLL/DDMM e um filhote; C-2: Campos: Pres. CaL Iracy E. F.
Gomes, 2º Secr. CL José G. Burla, Tes. CL Elbert de S. Tavares e mais dez CCLL/CCaLL/DDMM; CamposGoytacá: Pres. CL Elmon C. Tatagiba, Secr. CL Aloízio G. de Souza, Tes. CaL Therezinha B. M. de Castro e
mais dez CCLL/CCaLL/DDMM; Campos-Planície: Pres. CL Ricardo P. Vasconcelos, 2º Secr. Gustavo M.
Manhães, Tes. CL Joélcio M. Manhães e mais nove CCLL/DDMM; Campos-São Tomé: Pres. CL Altair P. Rangel,
Secr. CL Francisco de A. Siqueira e mais quatro CCLL/DDMM; Campos-Tamandaré: Pres. CL Luiz Antônio V.
Petrucci, Secr. CL Jairo A. Nunes, Tes. João Manoel V. Santos e seis CCLL/CaL/DDMM; D-1: Santo Antônio de
Pádua: Pres. CaL Christina H. Paravidini e mais um CL e uma DM; Porciúncula: Seis CCaLL/CL/DM; Miracema:
2º Secr. CL Paulo L. Nogueira e mais uma CaL; Itaperuna: Pres. CL Ronaldo T. Lannes, Tes. CL André L.
Perissé e mais quatro CCLL; D-2: Italva: Secr. CL Wilson R. dos Santos e DM; Bom Jesus do Itabapoana: 1º
Vice-Pres. CL Haylton Santos, Secr. CaL Aura Maria L. Carneiro, Tes. CL João Baptista F. Borges e mais dois
CCLL/DM; Cardoso Moreira: Tes. CL José Carlos Miranda e mais cinco CCLL/CaL/DDMM; E-1: Casimiro de
Abreu: Pres. CL Jorge Fortunato, Secr. CL Emerson Rosa, Tes. Jorge Macedo e mais um CL; Macaé: Secr. CL
Hélio L. Machado e mais 2 CL/DM; Macaé-Imbetiba: Pres. CL Élcio do N. Ponte, 1º Vice CL Alberto R.
Amâncio; E-2: Araruama: um CL e uma DM; Saquarema: Pres. Marcus W. S. Teixeira; 2º Secr. Hélcio
Coutinho e mais dois CCLL; Cabo Frio: Pres. CL Orlando B. da Silva, Secr. CL Almir Carmona e mais quatro
CL/DDMM; São Pedro da Aldeia: Pres. CL José R. dos Santos e três CL/CCaLL; F-1: Maricá: Pres. CaL
Margarida S. Pacheco e mais um CL e uma CaL; Niterói: Pres. CaL Eliane Prates, 2º Secr. CaL Ângela
Camargo; Niterói-Fonseca: Pres. CL Wilton de Carvalho e DM e mais um CL; Niterói-São Francisco: Pres. CL
Nilton G. de Araújo, 2º Secr. CL Jonas de J. Ribeiro, 2º Tes. CL Ivan Lindenberg Jr. e mais sete CCLL/CCaLL;
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Niterói-Vital Brasil: Pres. CaL Derli R. D. Ferreira, Secr. CaL Irecê C. da Cunha, Tes. Jair M. Salgueiro e DM; F2: Nova Friburgo: Pres. CL Augusto H. Ollivier, Secr. CL Celso Luiz P. Novaes, Tes. CL Jorge Marcos Pereira e
mais oito CCLL/DDMM; Bom Jardim: quatro CCLL/DM; São Gonçalo: 2º Tes. CL João Carlos de O. Lemos.
Composta a mesa diretora dos trabalhos pelo Assessor de Relações Públicas e Instruções Leonísticas, EGD
Josias Marques de Azevedo, dela participaram: o Governador do Distrito LC-11 AL 2003/2004 Darly Anacleto
de Vasconcellos; a vice-Governadora CaL Elizabeth F. de M. Menezes; a Secretária CaL Véra Célsa T.
Fontoura; o Tesoureiro CL Rômulo L. Teixeira; o vice-Presidente do Conselho de Governadores EGD Ivan
Lindenberg; os Membros do Comitê de Honra; CL Benedito Márcio, representante da Santa Casa; CL João
Pereira, orador oficial; Dr. Luiz César, instrutor do Seminário do Diabetes; CL Daniel Alves, Presidente da
Região C, representando os demais Presidentes de Região; CL Joélcio M. Manhães, Presidente da Divisão C-2,
representando os Presidentes de Divisão; CL Luiz Antônio Venâncio, Presidente do LC Campos-Tamandaré,
representando os Presidentes de Clubes do Distrito LC-11. O CL Josias solicitou aos presidentes de Região e
Divisão ocuparem as cadeiras da frente para facilitar a identificação, quando da apreciação e votação das
matérias. Passou a palavra ao Governador, que abriu os trabalhos “Invocando a Deus pela grandeza da Pátria
e a Paz entre as Pessoas” e convidou a CaL Odalva para proceder a Invocação a Deus. A seguir, convidou para
guarnecer os pavilhões: Nacional, o CL Gustavo S. L. Ráfare; do Estado do Espírito Santo, o CL Jair P. Torres;
do Estado do Rio de Janeiro, o CL Ivan Lindenberg; do município de Campos dos Goytacazes, o CL Wilson
Paes e do Lions, o CL Deimoré Borges, e a todos para juntos entoarem a primeira estrofe e o estribilho do
Hino à Bandeira. Em seguida, liberou as DDMM para participarem do Fórum das Domadores, e os CCLL que
participariam do seminário sobre diabetes para acompanharem a CaL Anézia. Após, solicitou à Secretária que
fizesse a leitura da Ata do 1º Conselho Distrital AL 2003/2004. O EGD Henrique Menezes solicitou que fosse
dispensada a leitura da Ata, em virtude de todos já a haverem recebido. Posta em discussão e votação, a
proposta foi aprovada. O Governador colocou a Ata em discussão. O EGD Deimoré Borges solicitou retificação
na folha 05, onde diz “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...”, porém o
código civil só tem 2046 artigos, pedindo para consertar colocando artigo nº 2031. Com a proposta de
correção feita pelo CL Deimoré, o CL Governador colocou em votação a mesma e a proposta do CL Menezes,
que após anotada a correção pela secretária, a ATA foi APROVADA. Antes de dar a palavra à Secretária Véra
Célsa para apresentar o relatório do primeiro trimestre do AL 2003/2004, o CL Governador pediu escusas por
alguns erros no relatório, por falta de experiência e agradeceu a Marlai, filhote do CL Josias que, com sua
experiência e dedicação, nos deu grande apoio. No exame da situação das baixas e admissões de sócios,
houve um acréscimo de 19 sócios no 1º trimestre. No envio de informes, alguns clubes faltosos: Alto Rio
Novo, Barra de São Francisco, São Roque do Canaã, São Gonçalo e Saquarema. No mês de setembro não
enviaram informes os clubes: Araruama, Itaboraí e Serra-Jacaraípe. Nos meses de agosto e setembro: Vitória
Independência e Niterói; Agosto: Vila Velha-Glória. De Niterói recebemos os informes dia 23 de outubro,
depois do fechamento do relatório. Quanto aos concursos, a Secretária pediu a compreensão dos CCLL por
algum erro, e colocou-se à disposição para quaisquer dúvidas ou reclamações, esclarecendo que no relatório
consta o acumulado dos três meses, mas que tem todos os dados correspondentes a julho e agosto para
conferência. O Governador passou a palavra ao Tesoureiro CL Rômulo, para falar sobre a tesouraria neste
primeiro trimestre. Além dos clubes que recolheram a cota distrital e que constam no relatório, outros clubes
recolheram a taxa após o fechamento deste relatório, que são: Bom Jardim, Cardoso Moreira, Conceição de
Macabu, Ecoporanga, Linhares e Santa Teresa-Colibri. Informou também que tem alguns clubes que estão
pagando parcelas de débitos anteriores e que até esta data somente três clubes do Distrito não fizeram
nenhum pagamento. O Tesoureiro repetiu os valores dos depósitos não identificados durante o AL 2002/2003
e apresentou o balancete do trimestre. Após a apresentação do relatório do 1º trimestre pela Secretária e
pelo Tesoureiro, o Governador colocou-o em discussão e votação. O CL João Carlos EGD 1996/1997, falou que
os informes do LC São Gonçalo não foram enviados por falta de impressos e que receberam uma carta do
Lions Internacional dizendo que houve erro de processamento não tendo sido feito o informe do clube e que o
mesmo já foi solicitado ao Lions Internacional em 16 de outubro e em breve serão remetidos ao Distrito os
informes em atraso. Após a discussão do relatório, foi colocado em votação e foi APROVADO. A seguir, o
Governador solicitou à Secretária a leitura da Moção apresentada pelo Comitê de Honra do DLC-11, lançando
a candidatura do CL Ivan Lindenberg como Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LC e
após a leitura foi entregue ao CL Deimoré, membro da Comissão de Moções juntamente com a CaL Derli, que
a receberam para análise e parecer técnico. O CL Menezes foi convocado para participar da Comissão,
substituindo o CL Luiz Gonzaga de Barros. O Governador solicitou ao CL Josias que lesse as justificativas de
alguns CCLL: CL Henrique C. Miguel, CL Antônio Moreira e DM, CL Luiz Gonzaga Devéns e CL João Carlos B.
Chiarelli. O CL Yunes justificou a ausência da CaL Maria Elizabeth, do LC de Nova Friburgo e do seu cônjuge,
CL Licínio. O CL Geraldo Alvino Covre justificou a ausência do CL Wilson Tótola. A CaL Ivana de P. Porto
justificou a ausência da CaL Zuraide, que já havia enviado por escrito à governadoria a sua justificativa. A CaL
Eliane Prates justificou a ausência do CL Guerchon. O CL Darly solicitou à CaL Véra Célsa que procedesse à
leitura da Resolução nº 013 nomeando a CaL Maria da Glória Costa Santiago, do LC Guarapari, para o cargo
de Diretora Geral da V Convenção Distrital, a ser realizada em Guarapari no período de 23 a 25 de abril de
2004. Em seguida, o Governador passou a palavra ao vice-Presidente do CG, Ivan Lindenberg, que fez um
registro da visita ao Brasil do Presidente Internacional, Tae Sup Lee, que esteve em São Paulo, Brasília,
Recife, Mato Grosso e Santa Catarina e informou que no Aeroporto Internacional de São Paulo foi inaugurada
uma placa do Lions Internacional.. Falou também da Resolução aprovada pelo Presidente Tae Sup Lee
isentando a mulher da taxa de ingresso, resolução essa que será enviada ao Distrito. Agradeceu a indicação
do seu nome para a presidência do CG e esclareceu que no Distrito Múltiplo LC, o vice-Presidente não passa
automaticamente à Presidência como em outros Distritos. Precisa ser indicado pelo Clube, pelo Governador do
Distrito e depois eleito na Convenção do Distrito Múltiplo LC. Somente depois da Moção ter passado pela
comissão e ser aprovada na plenária da Convenção Distrital, terá o nome aprovado pelo Distrito. Informou
também que foi lançado o nome da CaL Sueli Silva para a Presidência do CG, e disse ter participado de vários

file:///C:/Users/~PAULO/Documents/Gestões%20Anteriores/ata203_04.html

23/08/2012

Lions Clube Distrito LC - 11

Página 3 de 5

eventos de Lions, inclusive de outros Distritos. Ao encerrar sua fala, agradeceu a oportunidade e pediu o
apoio de todos os CCLL, registrando que pretende fazer o melhor possível para o engrandecimento do DMLC.
O Governador solicitou à Secretária a leitura da Carta e da Resolução do CL Arthur Rawicz, que cria vários
prêmios para Governadores, ex-Governadores, Presidentes de Região e Divisão, pela participação dos seus
trabalhos de apoio ao CG e aos respectivos distritos, mostrando o Presidente do CG sua preocupação com o
leonismo. Dando continuidade aos trabalhos, o Governador suspendeu as atividades da mesa diretiva para
convocar os Presidentes de Clubes, Secretários e Tesoureiros para o Seminário ministrado pelo LC David A.
Lóss. Os Presidentes de Região e de Divisão reuniram-se com o Governador para conversar sobre a situação
dos Clubes do Distrito. Às 11:30 h os trabalhos foram suspensos para almoço, reiniciando às 13:30 h, quando
a mesa foi novamente composta e a DM Nilma, do LC Macaé, foi convidada a proferir a Invocação a Deus. O
CL Henrique foi convidado a guarnecer o Pavilhão Nacional que foi saudado com uma calorosa salva de
palmas. O CL Governador deu a palavra inicialmente aos Presidentes de Região e de Divisão. O Presidente da
Região A, CL Geraldo Alvino Covre, do LC Pinheiros, informou que o 1º Seminário foi realizado dia 19 de
setembro, tendo sido palestrante o CL João Carlos de Oliveira Lemos e contou com a presença de sete dos
treze clubes que ainda restam na região. Esta carece de um trabalho leonístico, considerando que dos clubes
que ainda existem, três estão na iminência de fechar. Disse lamentar tal fato, mas que o Governador ficou
ciente da situação, quando de sua visita à região. O Presidente da Região C, CL Daniel Alves, do LC Guaçuí,
informou que o Seminário da região foi realizado com sucesso no dia 21 de setembro. Os clubes estão
bastante motivados, com exceção de apenas dois, que estão precisando de mais um pouquinho de injeção,
mas já está sendo feito um trabalho junto a eles e espera-se bom resultado para breve. Com relação ao
aumento de sócios, vários clubes já deram posse, inclusive o LC Guaçuí está preparando 4 CCLL, 2 mulheres e
2 homens, que deverão ser empossados até o final do ano. O Presidente da Região D, CL Ademir Campos, do
LC de Bom Jesus do Itabapoana, disse que os clubes da região são muito ativos e participativos e que o
seminário será realizado dia 09 de novembro. O Presidente da Região E, CL Marcelo Ferreira, do LC Cabo Frio,
informou que o primeiro Seminário será realizado dia 16 de novembro e espera contar com a presença dos 10
clubes da região. O Presidente da Região F, CL João Baptista, do LC Niterói-Fonseca, comunicou que o
Seminário será realizado dia 8 de novembro. Solicitou que os clubes forneçam sempre à presidência da
Região cópia de todos os informes enviados à governadoria e pediu a esta que cientifique todas as falhas
cometidas pelos clubes, possibilitando que seja feito um trabalho de treinamento e conscientização junto aos
mesmos. O Presidente da Divisão A-2, CL José Carlos Taglia Ferre, do LC Nova Venécia, comunicou que o 1º
Comitê foi realizado em Colatina no dia 21 de setembro, contando com a presença de quase todos os clubes,
tendo faltado apenas o LC de São Roque do Canaã. Disse achar que esse clube não está mandando as
correspondências à governadoria, ao presidente de divisão e de região. O 2º comitê da região está marcado
para o dia 30 de novembro em São Gabriel da Palha. O Presidente da Divisão C-2, CL Joélcio Manhães, do LC
Campos-Planície, expressou seus agradecimentos aos clubes da divisão pela realização do CD, agradecendo
ainda ao CL Benedito Marques, que cedeu gratuitamente as instalações da Santa Casa e aos companheiros
que vieram de longe para esse encontro.. Parabenizou os cinco clubes da região pelo sucesso do evento e
pela belíssima noite de confraternização, dizendo ainda que Divisão C-2 está em dia com suas obrigações
junto à governadoria. A CaL Ivana de Paula Porto, do LC Porciúncula, fez um relatório em nome da CaL
Zuraide de Figueiredo Guedes, Presidente da Divisão D-1, justificando a ausência dessa companheira no 2º
Conselho Distrital, em virtude de problemas de família que impediram a sua presença. A presidente, através
de sua representante, informou ainda que os clubes da divisão estão funcionando muito bem, todos
trabalhando com entusiasmo para crescimento do leonismo, já tendo sido realizados o 1º e o 2º comitê
assessor, com grande sucesso. O Presidente da Divisão E-1, CL Gumercindo Moura, do LC Macaé, agradeceu
ao CL Darly a indicação de seu nome para Presidente de Divisão e informou que o primeiro comitê foi
realizado no dia 14 de setembro e o segundo será no dia 23 de novembro. Disse ainda que no primeiro
seminário tiveram a felicidade de contar com todos os clubes, num total de 57 pessoas. O Presidente da
Divisão E-2, CL José Carlos de Oliveira, do LC Araruama, informou que foi realizado com grande sucesso, em
São Pedro da Aldeia, o comitê assessor, que contou com a presença dos quatro clubes da Divisão. Dia 19 de
novembro será realizado em Cabo Frio o 2º comitê. O Presidente da Divisão F-1, CL Roberto Lopes de
Almeida,sócio fundador do LC Niterói-São Francisco, informou que a 1ª reunião do comitê assessor foi
realizada com sucesso no dia 18 de setembro, com vibrante participação de todos os CCLL. Agradeceu a
colaboração dos 5 clubes da divisão parabenizando-os pelos serviços até agora prestados e pelos projetos de
serviços que estão em andamento. Solicitou seja feita uma revisão na pontuação atribuída ao Presidente da
Divisão F-1 porque, segundo seus cálculos, totalizou 8.000 pontos e no resultado apresentado no relatório
constam 5.960 pontos. Pede a revisão da pontuação do concurso, não por ambição de prêmio, mas para obter
o reconhecimento pelo cumprimento de suas obrigações. O Presidente da Divisão F-2 CL Cláudio Fiasca, do LC
Nova Friburgo, reafirmou o que já é do conhecimento do CL Darly, que existem dois clubes que não estão
bem, tanto na parte financeira como na de número de sócios. Todavia um deles, o LC Nova Friburgo
Conselheiro Paulino, já está bem encaminhado, estando inclusive sendo feito um estudo para parcelamento da
dívida e no dia 30 de novembro dará posse a três novos sócios. Quanto ao LC de Itaboraí, a quantidade de
sócios ainda está pendente. Informou ainda que o segundo comitê assessor vai ser realizado no mês de
novembro em São Gonçalo. O Presidente da Divisão B-2, CL Luiz Carlos Nunes, fundador e 1º Presidente do
LC Vila Velha-Glória, informou que já foi realizado com muito sucesso o comitê assessor, que teve como
palestrante o CL Theócrito e contou com a presença dos EGDs Danilo e Jair e de todos os clubes da divisão,
bem como de clubes que não integram a divisão. Em seguida passou às mãos do CL Darly a ata da reunião, a
seguir solicitou esclarecimentos a respeito dos relatórios que devem ser enviados. Deseja ser informado se os
mesmos deverão ser encaminhados mensalmente como determina a governadoria ou trimestralmente como
reza o estatuto em seu art. 22 “Das Competências do Presidente de Divisão”. Pede ainda que seja verificado o
fato da governadoria não estar recebendo os informes de alguns clubes de sua Região, uma vez que os
Secretários dos mesmos afirmam estar enviando-os regularmente. José Luiz Casagrande- Presidente da
Região B- CL Governador, demais integrantes da mesa diretiva, Companheiros, Companheiras e Domadoras,
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estou envergonhado ao verificar que o seu clube não cumpriu com as obrigações das remessa do relatório e
mais ainda por não estarem presentes nem o Presidente, nem o Secretário e nem o Tesoureiro. Em todos os
encontros e eventos de que participou, colocou a importância da parceria e da integração para que o clube se
desenvolva. Elogiou a colocação do CL David Lóss acerca das obrigações de cada um e salientou que ficaria
contente se o Presidente do seu clube cumprisse 10% do que o CL David colocou. Continuando, disse ser
muito importante que os dirigentes, quando aceitam os cargos, assumam também a obrigação da
participação, do compromisso de desenvolver um bom trabalho em prol do leonismo. Aqueles que não estão
dispostos a fazer isso, seria bem melhor que renunciassem ou não aceitassem o cargo para o qual foram
escolhidos. A Assessora do Programa de Conservação da Visão, CaL Sônia Borges, do LC Cachoeiro de
Itapemirim, disse da sua satisfação em poder apresentar alguns resultados do trabalho que vêm fazendo. No
dia l8 de outubro foi feita, em parceria com a Unimed, um dia de saúde para os carentes, onde foram
realizados exames de colesterol, diabetes, hipertensão arterial e peso, com atendimento a 224 pessoas,
muitas delas apresentando resultados bastante preocupantes. Foi ainda servido um lauto café da manhã para
os carentes. Enfatiza ainda a necessidade do Lions continuar ajudando aos realmente necessitados. O CL
Wilson Paes, do LC Campos, também Assessor do Programa de Conservação da Visão, pediu licença para
fazer a entrega de uma bíblia em braile solicitada pela CaL Maria das Graças durante o Seminário em Guaçuí,
onde ele foi palestrante. Informou ainda que realizou, juntamente com o CL Otávio Cabral, a tomada de
pressão intra ocular para detecção do glaucoma e realizaram ambos, em uma comunidade carente, 42
tomadas de pressão hidro ocular, detectando 4 casos de glaucoma. Em seguida, Joana Reginaldi agradeceu,
em nome do LC de Guaçuí, a bíblia que será entregue a um rapaz carente de 26 anos que não possui globo
ocular, sendo seu sonho possuir uma bíblia para que possa trabalhar evangelizando. A Assessora de
Segurança no Trânsito, CaL Maria de Fátima Pintor Israel, do LC Maricá-Centro, representando os 32 clubes
do Estado do Rio, disse que estão engajados na campanha de educação e segurança no trânsito e trouxe um
kit para ser entregue à vice-Governadora CaL Elizabeth e ao CL Governador Darly. O CL Márcio QuaresmaAssessor do Concurso de Invocação a Deus, lembrou aos Companheiros que o prazo do concurso de invocação
termina no começo de novembro. O material foi todo distribuído com antecedência. A data da distribuição
seria a partir do dia 6 de outubro, mas já no dia 27 de setembro 31 clubes já haviam recebido o material e
quem não recebeu deve entrar em contato com a governadoria ou com a assessoria. O Assessor de
Preparação de Líderes, CL Theócrito, do LC Guarapari , lembrou a todos que este ano pelo menos o distrito
múltiplo LC está preocupado em formar líderes, coisa que há muitos anos não se via no movimento leonístico
do Brasil. Durante várias visitas efetuadas a outros clubes, percebeu a avidez dos Companheiros pelo
leonismo. Seguindo um velho costume seu, aplicou alguns testes nos Companheiros, perguntando a eles se os
sócios de seus clubes reconhecem que as lideranças estão comprometidas com a qualidade; se os sócios
conhecem os objetivos da qualidade do clube e se são informados acerca dos resultados e se orgulham deles;
se os líderes responsáveis pela disseminação da qualidade no seu clube são aperfeiçoados para essa função;
se os programas de treinamentos dos sócios são cumpridos; se os sócios dispõem de padrões para apoiar os
líderes na execução das tarefas mais críticas; se os planos de melhorias são conhecidos por todos os sócios e
se estes conhecem o nível de satisfação de seus companheiros e de suas CCaLL. Obteve as seguintes
respostas: “Às vezes os líderes se lembram da gente; às vezes os presidentes se lembram do clube; às vezes
os sócios se lembram do clube a que pertencem. Esqueceram o juramento que fizeram”. Os CCLL concluíram
que os líderes e os sócios dos LLCC às vezes satisfazem a necessidade do movimento leonístico. Esses fatos, à
primeira vista conflitantes, propiciam a purificação do espírito por via da expulsão das idéias turvas, das
ilusões e dos equívocos que distanciam a alma leonística de si mesmo. Afirmou o CL Theócrito que é
necessário assumir um caráter de reconstrução do leonismo, tornando-se mister exorcizar de nossas almas de
leões a inveja, o falso companheirismo, o desamor pelo leonismo. Precisamos ser mais puros, mais
transparentes, não necessitando usar o poder da força, mas o poder de ser líder. O Assessor de Estatutos e
Regulamentos, CL Luiz Carlos Pessanha, informou que com a ajuda do CL Celso, do LC Vila Velha e do CL
Gumercindo, do LC Macaé, foi elaborado um estatuto que está sendo chamado de estatuto modelo. Alertou
para o fato de que os estatutos de alguns clubes estão em desacordo, não obedecendo muitas vezes ao que
dispõe o art. 2031 do Código Civil. Disse considerar que nenhum estatuto é igual, cada um deve ser adaptado
ás peculiaridades de cada clube e de acordo com o que determina o Lions Internacional. Lembrou ainda que
os estatutos deverão ser aprimorados dentro do novo Código Civil ainda este ano, porque se os mesmos não
forem consolidados até o dia 10 de janeiro, os clubes não terão isenção de impostos, sendo cobrado o
Pis/Pasep e talvez até o ISS pelo balanço apresentado, ocasionando até a possibilidade de uma falência do
próprio clube. Distribuiu entre os interessados 30 disquetes sobre o “estatuto modelo”, baseado nos estatutos
do LC Vila Velha, LC Macaé e LC Nova Friburgo. O CL Gumercindo aparteou dizendo que a razão maior da
comissão é que a partir de agora a responsabilidade civil do presidente é única perante o clube e perante a
justiça, razão maior de tentarmos nos reorganizar para não deixar qualquer limo que venha amanhã
prejudicar um CL. Concluiu sua explanação o CL Pessanha dizendo que o momento de discutir o assunto é
agora, porque não haverá nenhum outro encontro, a não ser que o clube convoque para uma nova reunião
para discutir especificamente esse assunto. Tomou a palavra o CL Aloísio Gomes, Secretário do LC Campos
Goytacá, dizendo da pressão do distrito no final do AL 2002/2003 para atualizar o estatuto. Isso foi feito
copiando do LC Cachoeiro de Itapemirim, atualizando para a realidade do LC Campos Goytacá. Agora surge a
necessidade de se adaptar ao Código Civil. Deseja ser informado se houve alguma alteração e como proceder
sem muito gasto. O CL Pessanha informou que a necessidade existe, uma vez que houve alterações no Código
Civil, pois, caso contrário, o clube estará sujeito a tributação. Disse ainda que, sendo sabedor que o CL
Governador vai pedir a sua colaboração para confecção da declaração do Imposto de Renda do Distrito,
gostaria que isso fosse registrado em ata, uma vez que não está inserido na ata de passagem da
governadoria do CL Ráfare para o CL Darly a entrega do imposto de renda relativo ao exercício de 2002, ou
seja, ano calendário 2002 e que também o governador, segundo ele, até o momento não encontrou a
declaração do imposto de renda em seu gabinete. Gostaria ainda que o CL Darly verificasse porque na
passagem do CL Josias para o CL Ráfare, o CL Lemos fez questão de pedir em assembléia que mostrasse a
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declaração do Imposto de Renda, uma vez que não foi encontrado isso na ata e o CL Darly, segundo ele, não
encontrou em seu gabinete. Tomando a palavra o CL Ráfare, Governador 2002/2003 ,comentou o fato do CL
Pessanha dizer que o Secretário Lemos teria exigido do CL Josias a declaração do imposto de renda, tendo em
vista que o tesoureiro já havia feito a entrega da declaração do AL, informando então que o CL Darly poderia
ficar despreocupado, uma vez que tinha certeza que a mesma foi entregue. A seguir o CL Darly disse que pelo
fato do tempo estar meio corrido, gostaria de alertar que realmente há necessidade de serem feitas essas
modificações no estatuto, senão as doações e arrecadações, inclusive as dos sócios, não poderão ser
recebidas, sendo cobrado o valor correspondente ao ISS. Em seguida desfez a mesa diretiva para que o CL
Celso proferisse sua palestra, solicitando a este que fosse breve em sua mensagem, uma vez que o CL João
também teria uma palestra a apresentar. Todavia, antes de dar início às palestras, o CL Darly convidou o CL
Deimoré Borges, Assessor de Moções e Presidente da Comissão, para apresentar o resultado da análise da
moção. O CLDeimoré informou que, após análise, foi indicado democraticamente o CL Josias para ser o
secretário e relator da mesma. A seguir o CL Josias passou à leitura da ata da reunião da comissão de Moções
do Distrito LC 11, cujos três itens passamos a transcrever: “l. A Comissão, após analisar a MOÇÃO, entendeu
ser desnecessário o parágrafo que diz:{“Considerando que o Distrito LC-11 nunca conseguiu que um
Companheiro ocupasse o cargo de presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo”}. Por isto
propõe que este parágrafo seja retirado da MOÇÃO por entender desnecessário. 2. No parágrafo onde se lê
{“resolve propor ao Conselho do Distrito LC-11 o apoio à candidatura do CL Ivan Lindenberg”}, leia-se
{“propor ao Conselho do Distrito LC-11 a INDICAÇÃO e o APOIO à candidatura do Companheiro CL Ivan
Lindenberg à presidência do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LC 11 para o AL 2004/2005”} 3. A
Comissão resolveu por unanimidade lembrar ao CL Ivan Lindenberg que medidas outras serão necessárias
junto ao seu Clube para que sua candidatura seja perfeita e valiosa junto ao Distrito Múltiplo LC”. O CL Darly
colocou o parecer da comissão em discussão e não havendo manifestação, foi colocado em votação e
aprovado. O CL Ivan agradeceu à comissão sobre o lembrete de que a indicação de seu nome deveria vir pelo
clube e isso não foi feito porque não caberia nesta oportunidade, uma vez que o Conselho não julga as
moções dos clubes. Essa moção deverá ir direto para a convenção distrital em abril e assim será feito. Foi
desfeita novamente a mesa diretiva e o CL Darly pediu ao CL João Pereira que preparasse sua palestra, muito
importante para todos. O CL João, tomando a palavra disse que “o sucesso é muito relativo e amplo. Para
Madre Teresa, por exemplo, o sucesso era diferente de dinheiro, era totalmente diferente de alguns conceitos
que as pessoas falam”. Na palestra o CL João mostrou a importância do Líder e disse ainda que 20% das
pessoas são responsáveis por 80% dos resultados. Mostrou a importância da Família, do Companheirismo e
do Sentimento Humano. O CL Darly agradeceu ao CL João e à DM Sumara pela brilhante palestra e passou às
suas mãos uma lembrança do Distrito. Fórum das Domadoras – A CaL Odalva procedeu à abertura do fórum,
que contou com a participação de várias Domadoras. Passou a palavra para a Assessora Cal Christina Bastos,
que fez a apresentação do CL João Pereira, palestrante oficial. A seguir a CaL Christina usou da palavra e
falou da importância e evolução da Mulher a nível de mundo e também dentro do Leonismo. No encerramento
do fórum, a CaL Odalva agradeceu a presença das Domadoras e Companheiras, à CaL Christina por sua
brilhante fala e ao CL João Pereira e DM Sumara pela brilhante palestra. Treinamento sobre diabetes – A CaL
Anézia, Assessora de Diabetes, em um local apropriado fez a abertura dos trabalhos, contando com a
participação de mais de 13 Companheiros e teve como palestrante o Dr. César. O CL Darly colocou em
discussão o dia 24 de janeiro de 2004 para realização do 3º Conselho Distrital em Macaé-RJ. Nada havendo a
discutir, colocou em votação. APROVADO. O CL Darly colocou em discussão uma proposta de alteração do
Estatuto do Distrito, Ad-Referendum da 5ª Convenção, tendo em vista a necessidade de registrá-lo até o dia
10 de janeiro e a Convenção só ocorrerá em abril. Não havendo nada a discutir, colocou em votação.
APROVADO. Foi realizada a entrega do prêmio ao LC Guarapari, por ter sido o clube com maior delegação. A
CaL Odalva, em nome dos clubes do Distrito, fez entrega aos idosos da Santa Casa de Misericórdia, de 205
latas de leite em pó. A CaL Elizabeth, vice-Governadora do Distrito, no uso da palavra, fez comentários sobre
a maneira gratificante como está sendo administrado o Distrito e, a seguir, fez uma grande homenagem ao
seu esposo o EGD CL Antônio Henrique de Menezes. O CL Darly agradeceu a presença dos Companheiros,
Companheiras e Domadoras neste 2º Conselho Distrital, convidou a CaL Elizabeth para guarnecer o Pavilhão
Nacional e convidou a todos para saudá-lo com uma salva de palmas, dando por encerrado o 3º CD. Para
constar, com base no que foi gravado e com base nos registros da Secretaria deste evento, foi lavrada a
presente Ata, a ser submetida a discussão e votação na Terceira 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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