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Ano Leonístico 2004/2005
GD Elizabeth Ferreira de Moraes Menezes
“Leonismo com Entusiasmo e Determinação”

Aracruz - ES
Ata da 2ª Reunião do Conselho Distrital
Aos 16 dias do mês de outubro de 2004, foi realizada a segunda reunião do Conselho Distrital do Distrito LC11, AL 2004/2005, no Centro de Convenções do SESC-Praia Formosa, na cidade de ARACRUZ/ES, teve início
às 09:20 horas, presidida pela Governadora CaL ELIZABETH FERREIRA DE MORAES MENEZES. A CaL
Governadora Elizabeth após compor a mesa principal com 12 Companheiros Ex-Governadores do Distrito,
Secretário e Tesoureiro do Distrito, convidou a DM ANA CLÁUDIA, para fazer invocação a Deus e após
convidou para guarnecer o pavilhão municipal o CL EGD Josias; o pavilhão do Lions o CL EGD Deimoré
Borges; o pavilhão do Espírito Santo o CL EGD Darly; o pavilhão do Rio de Janeiro o CL EGD Wilson Paes; o
pavilhão nacional o CL EGD Presidente do CG do DMLC Ivan Lindemberg; e a seguir convidou a todos para
cantar a primeira estrofe e estribilho do hino a bandeira. Após o canto a Gov. Elizabeth convidou as
Domadoras a comparecer a Sala Guarapari do SESC/Aracruz para a assistir a palestra da CaL Maria Eni. A
seguir solicitou a leitura da ATA do I Conselho Distrital, e o CL EGD Ráfare pediu a dispensa da leitura da
mesma, tendo em vista que todos Clubes e membros do Gabinete receberam anteriormente o expediente
para leitura; pediu a palavra o CL EGD Darly, sugerindo correção do parágrafo onde constam os nomes dos
clubes em dificuldades; a seguir foi posta a Ata em votação, sendo aprovada por unanimidade. Foram lidas
correspondências de justificativa de ausência do LC Casimiro de Abreu, LC Santo Antonio de Pádua, LC
Guaçuí, LC Macaé, EGD Valentim Melon, do Presidente da Div. C-1 CL Lourival Dutra Miranda; foi apresentada
Moção dos 05 Clubes de Campos, conjuntamente, se propondo a sediar a VI Convenção Distrital do Distrito
LC-11 AL-2004/2005, em 15 , 16 e 17/04/2005, no SESC/Mineiro/Grussaí; Moção do LC Cachoeiro de
Itapemirim propondo sediar o III Conselho Distrital, em fevereiro de 2005; as ATAs de Assembléia e reunião
de Diretoria, do LC Aracruz, para atender exigência da Comissão de Moções; foi apresentada Moção do LC
Macaé, com ATAs e curricullum anexos, propondo o CL Gumercindo Moura candidato ao cargo de ViceGovernador do Distrito LC-11, AL 2005/2006; como informe da Governadoria do Distrito, foi proposto que as
Companheiras que ingressarem durante o AL 2004/2005, não paguem a Cota e a Jóia Distrital, quando se
tratar de novo Clube; foi participado aos CCLL Ex-Governadores do Distrito que enviem seus acervos para a
Sede Administrativa do Distrito instalada em Guarapari; e que o Núcleo Executivo do Distrito continuará
funcionando em São Pedro da Aldeia/RJ, séde residencial da Governadora do Distrito AL 2004/2005; a seguir
foi apresentado o relatório referente ao I Trimestre do AL 2004/2005, quando o Secretário CL Lyra falou sobre
movimento de sócios; CCLL Melvin Jones do D. LC-11; realização dos Seminários pelos Presidentes das
Regiões e Comitês Assessores pelos Presidentes das Divisões; nominados os falecimentos da CaL Márcia do LC
Niterói, CL José Ferraz e CL Fued do LC Campos; consta ainda que o LC São Roque do Canaã foi colocado em
Status Quo, e foram nomeados Leões Reestruturadores para os seguintes clubes: Afonso Cláudio, Alto Rio
Novo, Barra de São João, Ecoporanga, Pancas e Rio das Ostras. O CONCURSO MELHOR CLUBE DO Distrito LC11, apresenta o LC Cachoeiro de Itapemirim em 1º lugar. Com a palavra o CL Alones Nascimento, Tesoureiro
do Distrito, apresentou as seguintes receitas; R$ 18.084,91 de Cota Distrital; R$ 3.594,50 de cota do DMLC;
R$ 10.680,80 de cota da Convenção; R$ 1.540,50 de cota de Castores; R$ 150,00 de Jóia Distrital; e R$
2.054,00 de cota da Revista Lion-Brasil/Sudeste; total de R$ 36.104,71. O saldo real transferido da
Governadoria 2003/2004 foi de R$ 2.307,29 totalizando o recebimento de 38.412,00; foram transferidos para
o DMLC R$ 3.402,00; Governadoria de Castores R$ 900,00 e Revista LION R$ 1.944,00; o total das despesas
administrativas foi de R$ 26.038,55 e o saldo do trimestre é de R$ 6.127,45, totalizando a receita de R$
38.412,00. O relatório foi posto em discussão e o CL Aloísio Gomes, LC Campos/Goitacá procurou saber da
disponibilidade da Cota da Convenção. Falando a seguir a CaL Governadora Elizabeth, explicou a
proporcionalidade dos repasses de dinheiro já realizados pelo Distrito para o DMLC, Castores e Revista Lion.
Com a palavra o CL Alones, Tesoureiro do Distrito, explicou que apesar do saldo demonstrado, o valor a ser
repassado a Convenção, está reservado. A seguir a CaL Governadora pôs em votação o relatório da
Governadoria, referente ao I Trimestre, e foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a CaL Elizabeth, falou
sobre as Moções já encaminhadas a Comissão de Moções presidida pelo CL EGD Ráfare, que tratam da
realização da VI Convenção Distrital em Campos/SESC/Mineiro/Grussaí/São João da Barra, III Conselho
Distrital em Cachoeiro de Itapemirim e indicação do CL Gumercindo para o cargo de Vice-Governador do
Distrito LC-11, AL 2005/2006. A seguir foi passada a palavra ao CL EGD 2003/2004 Darly Anacleto que
inicialmente justificou as ausências dos CCLL EGDs Aguilera, Yunes e CaL Elizabeth, Presidente do LC Nova
Friburgo; CL Jocimar e CaL Ana Lúcia do LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e a Freira; ainda o CL Darly
procedeu a entrega de troféus e diplomas aos Companheiros que trabalharam em seu Gabinete 2003/2004 e
aos Clubes premiados nos Concursos daquele ano leonístico. Prosseguindo a CaL Governadora passou a
palavra ao CL EGD Ivan Lindemberg, Presidente do CG do Distrito Múltiplo “LC” que inicialmente sugeriu uma
grande confraternização de todos com abraços, e muita alegria, continuando com agradecimento ao empenho
do Distrito LC-11 por ocasião de sua eleição, em Águas de Lindóia, para o cargo de Presidente do CG, além de
falar sobre dificuldades e responsabilidades assumidas no cargo, número de sócios do Múltiplo “L”, perda de
sócios em todos Distritos Múltiplos, perda de 02 Distritos do Múltiplo “LC”, enfraquecimento do movimento
leonístico, visita do Presidente Internacional, enfraquecimento da prestação de serviço dos Clubes de Lions
em detrimento das ONGs; tratamento dos CCLL como associados e não sócios de Clube atendendo as novas
leis brasileiras; sugeriu ainda que os Clubes se especializem em prestação de serviços como cadeira de rodas,
informática, etc, oferecendo os serviços a comunidade; solicitou que os Clubes se empenhem para aumentar
o quadro social de 02 leões por clube ou em até 7%.. E por fim fez um agradecimento especial ao CL EGD
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Henrique C. Miguel pela grande ajuda que vem dando aos seus trabalhos. Com a palavra a Gov. Elizabeth
solicitou que as Comissões e EGDs se dirijam às salas para as reuniões de praxe, solicitando ao CL Vice-Gov.
Nunes assumir a presidência dos trabalhos em sua ausência. O Vice-Gov. Nunes passou a palavra ao CL
Armando Amorim, do LC Aracruz, para apresentação do Dr. Fernando Lélis, Eng. Agrônomo da Empresa
Aracruz Celulose, Doutor em Genética de Plantas, que falou sobre os Temas - Preservação Ambiental e
Manuseio Sustentável de Florestas; falou também sobre o consumo de madeiras das florestas nativas e das
florestas plantadas, afirmando que o Brasil só consome 1/3 da madeira de floresta plantada, preservando
muito pouco a floresta nativa; falou sobre desmatamento da mata atlântica e estratégia da Empresa Aracruz.
Com a palavra o Vice-Gov. Nunes convidou o CL Jorge Fortunato, do LC Casimiro de Abreu, para ministrar sua
palestra sobre a Mensagem do Presidente Internacional, Compartilhe o Sucesso Através o Serviço
Comunitário . Após a leitura do currículo pelo CL Amorim o CL Fortunato apresentou um DVD de Lions
Internacional sobre o tema proposto; propôs a todos leões que sejam sonhadores e apaixonados pelo
leonismo, seguindo o CL Melvin Jones; quanto ao compartilhamento do serviço propõe que se preste serviço
as crianças e jovens; que se observe as diversas doenças que acometem as crianças; os Clubes devem
levantar recursos e executarem projetos em benefício dessas pessoas; devemos tentar derrubar os obstáculos
e enfrentar as realidades do mundo, para melhorar as comunidades; exercer a liderança que nos é proposta
pelo Lions Internacional, no Clube, na Comunidade, nas Empresas, etc. Reassumindo os trabalhos a CaL
Elizabeth encerrou a primeira parte do II Conselho Distrital para almoço, solicitando que todos voltem às 14
horas para reinício dos trabalhos. Iniciando os trabalhos da tarde foi pelo CL Amorim, composta a mesa
diretora, e a seguir convidou o Prefeito eleito de Aracruz para a mesa, convidando a seguir a CaL Laura Maria,
do LC Maricá, para ministrar a palestra sobre Crianças em Risco. A CaL falou sobre a sexualidade da criança,
sexo como prazer, DSTs, sistema imunológico, transfusão de sangue, vida do paciente de AIDs, uso de
remédios e preservativos masculinos e femininos. Falando a CaL Governadora Elizabeth convidou os 06
Presidentes de Regiões, 09 Divisões e 21 Assessores Distritais para tomar assentos à frente e o CL Amorim
iniciou a nominação dos clubes presentes ao Conselho Distrital: LC São Mateus com 03 participantes; LC
Pinheiros 06; LC São Gabriel da Palha 01; LC Vitória 04; LC Serra 02; LC Serra/Jacaraípe 03; LC Linhares 03;
LC Vitória/8 de Setembro 01; LC Guarapari 12; LC Vila Velha/Glória 10; LC Vitória/Independência 07; LC
Piúma 08; LC Cachoeiro de Itapemirim/Frade e a Freira 03; LC Cachoeiro de Itapemirim 06; LC Apiacá 02; LC
Campos/Goitacá 12; LC Campos/Planície 08; LC Campos 06; LC Campos/São Tomé 01; LC Cardoso Moreira
03; LC Itaperuna 04; LC Porciúncula 12; LC Italva 04; LC Bom Jesus de Itabapoana 04; LC Macaé 04; LC
Casimiro de Abreu 04; LC Conceição de Macabú 03; LC São Pedro da aldeia 09; LC Araruama 04; LC
Niterói/São Francisco 02; LC Niterói/Fonseca 02; LC Marica 05; LC São Gonçalo 02; LC Bom Jardim 06; LC
Nova Friburgo 03; LC Nova Venécia 05; LC Colatina 02; LC Mantenópolis 03; LC Aracruz 47. Com a palavra
um CL do LC Colatina falou sobre a feira de Holambra que será realizada no município de 27 a 31 de outubro
próximo; voltando a falar o CL Amorim anunciou as maiores delegações – LC Guarapari, LC Porciúncula e LC
Campos/Goitacá com 12 pessoas cada; sendo premiado o clube fundado há mais tempo – LC Guarapari. A
seguir o EGD Ráfare, Presidente da Comissão de Moções, iniciou a apresentação dos pareceres elaborados
pela Comissão – com a palavra o CL Guido Lengruber, relatou a Ata da Comissão e sobre a Moção do LC
Campos da realização da VI Convenção Distrital em Campos/RJ, no SESC/Mineiro/Grussaí, foi dado parecer
favorável; posto o parecer da Comissão em discussão, não houve pronunciamento e foi aprovado por
unanimidade; Moção do LC Cachoeiro de Itapemirim, solicitando sediar o III Conselho Distrital, teve parecer
favorável, sendo posto em discussão e aprovado por unanimidade; Moção do LC Macaé, apresentando o CL
Gumercindo Moura para concorrer ao cargo de Vice-Governador do Distrito, AL 2005/2006, teve aprovação da
Comissão, por atender os requisitos estabelecidos no Estatuto do Distrito e de Lions Internacional; posto o
assunto em discussão e após, teve aprovação por unanimidade; do LC Aracruz, foram apresentadas as Atas
referentes a Moção apresentada por ocasião do I Conselho Distrital, tendo a Comissão opinado pelo
arquivamento tendo em vista que a Moção foi aprovada anteriormente. A seguir a Governadora passou a
palavra aos membros do gabinete: falou CL Edemar Castelan, Presidente da Região “A”, sobre as atividades
dos clubes da região; CL José Gonzaga Devéns, Região “B”, convidando a todos para o próximo seminário a
ser realizado; CL Joélcio Manhães, Região “C”, falou sobre dificuldades de visão, que o está impedindo de
visitar os clubes e elogiou os trabalhos do LC Cachoeiro de Itapemirim; CaL Zuraide de F. Guedes, Região “D”,
visitou todos clubes da região; está trabalhando para dar posse a 03 CCLL em cada Clube e deseja que os
Clubes do LC-12, Tombos, Carangola, Espera Feliz e Caiana venham para o LC-11; CL Gumercindo Moura,
Região “E”, está visitando os Clubes, fazendo palestras em Comitês Assessores e agradeceu a aprovação de
seu nome para concorrer ao cargo de Vice-Governador do Distrito LC-11 AL 2005/2006; CL José Rezende,
Região “F”, realizará o primeiro seminário e falou sobre problemas dos clubes; CL Enoch, Divisão “A1”, falou
sobre dificuldades de alguns clubes quanto ao pagamento das Cotas Internacional e Distrital e realizou o
primeiro Comitê Assessor; Div. B-1, CaL Luzia Marques, e Div. “B-2” CL Teócrito, visitaram os clubes,
realizaram o I Comitê Assessor; Div. “C2”, CL Elmon,falou sobre os clubes, taxas, visitou os Clubes, realizará
o II Comitê em novembro; Div. “D-1”, CL Ronaldo, falou sobre o I comitê, taxas dos clubes e II Comitê; Div.
“D2”, CL Ailton falou sobre o I Comitê Assessor e dificuldades do LC Italva; Div. “F1” CL Jorge Leopoldo
visitou os clubes, falou sobre o I Comitê Assessor; 03 Clubes vão bem, 02 vão mal, e um deles devolverá a
Carta Constitutiva, elogiou os trabalhos do LC Maricá, realizará o II Comitê; Div. “F-2” CL Celso Novaes, falou
sobre os clubes, demonstrando preocupação com o LC Nova Friburgo/C.Paulino, recomendando Status Quo,
realizou o I Comitê Assessor e sugeriu atenção aos Estatutos dos Clubes; CL Jorge Fortunato, Assessor de
Preparação de Líderes, agradeceu o empenho dos CCLL por ocasião das visitas que tem feito aos Clubes; CL
João Batista, Assessor de Jovens, participou a fundação de 02 Clubes de Léos em Macaé com um total de 56
jovens; CL Manoel Fidalgo, Assessor de Assistência ao Idoso, realiza campanha em prol do idoso esperando
participação de todos Clubes; CL Joaquim Francisco Assessor de Cidadania e Civismo, falou sobre
responsabilidades das pessoas ao assumir compromisso; a seguir a Cal Governadora Elizabeth convidou o CL
Ademar Devens, Prefeito eleito de Aracruz para fazer uso da palavra quando Ademar demonstrou muita
alegria em estar participando do Conselho Distrital, dizendo que tem como missão cuidar das pessoas com
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remédios, e também com palavras, solidariedade e atenção; demonstrou preocupação com a vida política e
econômica do país. Com a palavra a CaL Governadora Elizabeth procedeu a indicação do CL EGD Wilson Paes
para Diretor Geral da VI Convenção Distrital do LC-11, AL 2004/2005; com a palavra o CL agradeceu sua
indicação e falou sobre o local da Convenção, SESC/MINEIRO/GRUSSAÍ, dizendo que o local é muito atraente
e já foi utilizado outras vezes por convenções de outros Distritos, Rotary, etc. Antes de finalizar a reunião
falou o CL Ivan Lindemberg, Presidente do CG do DMLC, que convidou a DM Virginia para comparecer a mesa
diretora, e juntamente agradeceu a oportunidade de falar quando elogiou os trabalhos das mulheres no
leonismo, dizendo ainda que este ano é o ano da mulher no Lions; a seguir falou o CL Vice-Gov. Luiz Carlos
Nunes sobre a relação do homem público com o homem de lions; referiu-se ao leonismo como grande escola
de cidadania e civismo e apresentou duas reportagens de uma revista que estabelecem um paralelo entre as
ONGs e o os Clubes prestadores de serviço. Com muita alegria pela realização deste CD que teve um total de
225 pessoas presentes, a Governadora anunciou o final da Assembléia, agradecendo ao LC Aracruz pela
organização apresentada por ocasião do CD e da Noite do Companheirismo; disse ainda a CaL Governadora
que tem a intenção de convidar palestrantes do LC-11 em seus CDs, por ser o Distrito um berço de grandes
palestrantes; convidou o Vice-Governador CL Luiz Carlos Nunes para guarnecer o Pavilhão Nacional, solicitou
uma salva de palmas e declarou encerrado o II Conselho Distrital AL 2004/2005. E, para constar, eu, CL José
Carlos Lyra, Secretário do Distrito LC-11, AL 2004/2005, lavrei e assino a presente Ata.

CaL Elizabeth Ferreira de Moraes Menezes
Governadora
José Carlos Lyra
Secretário
Topo
Voltar
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