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Ano Leonístico 2008/2009
GD Jorge Fortunato / DM Alinéa
“Comprometa-se a Servir”
Aracruz - ES
Ata da 2ª Reunião do Conselho Distrital
Ata da Primeira Sessão Ordinária
ATA da 2ª reunião do Conselho Distrital, em sua 1ª sessão, nas dependências da Casa do Estudante, em
Aracruz, no dia 18 de outubro de 2008, no horário previsto de 13 às 18h. Composta a mesa diretiva com os
Companheiros Jorge Fortunato – governador, José Adalberto – vice-governador, Daniel Barbosa – governador
imediato, Emerson Jorge Rosa – secretário, Jardel Marinho Rosa – tesoureiro, Ademar Coutinho Devéns –
Prefeito do Município, Antonio Eugenio – presidente LC anfitrião, C.Leo Fernando Moretti – presidente do
Distrito Múltiplo Leo LC. Abertura de praxe, com a Invocação a Deus pela DM Alinéa e acolhidas as Bandeiras,
entoando-se o Hino Nacional. Considerações iniciais pelo governador de agradecimento às tantas presenças,
demonstrando-se que distância não impede a gratificação do encontro fraternal. Dispensada a leitura da ata
da 1ª reunião, por prévio conhecimento, posta em discussão –sem comentários- aprovada à unanimidade.
Retiraram-se os Companheiros e Companheiras Leo para a realização do Conselho paralelo ao dos Leões. O
secretário do Distrito apresenta o relatório trimestral da Administração, através recurso visual, comentando e
dirimindo dúvidas, especialmente relacionadas à utilização do site – rapidez funcional, do livreto-guia, das
planilhas: concursos, movimentação e documentos. O tesoureiro do Distrito, atendendo à pendência,
apresentou o relatório da consolidação dos trimestres do AL 07/08, restando aprovado à unanimidade.
Seguiu-se a exposição, por recurso visual do relatório financeiro do 1º trimestre deste ano leonístico, com
parecer dos conselheiros fiscais, acompanhado da documentação, faltante a discriminação das cotas –no
aguardo da identificação de depósitos- o qual, discutido, foi aprovado à unanimidade. Anunciado o III CD em
Itaperuna ou Guarapari, dependendo do local da Convenção, e, face à realidade climática, prioriza-se, em
concordância, a realização do CD em Guarapari. Passou-se ao item progresso dos Clubes, relatando-se, por
região, experiências e vivências, com suas dificuldades e seu sucesso, na palavra dos presidentes de regiões,
de divisões e de Clubes. Região A – CL Eduardo Côgo – Dv A2: dificuldades e falta de motivação nos Clubes
mais fracos, merecendo atenção especial de orientação leonística. Trabalho em equipe, visando o
crescimento: fundação de Clubes tradicionais e de Clubes de Leos. CL Casotti – presidente LC Colatina: relato
entusiasta dos eventos: bailes, expoflor; das ações: deficientes visuais (equipamentos, bengalas) e crianças
(fraldas, cestas, brinquedos, lanches), além de recuperação de moradias. CL Antonio Lívio – Dv A1:
dificuldades superadas. Entusiasmo pelo crescimento. CL Carlos Covre – presidente LC Pinheiros e CaL Vera
Lucia – secretária: trabalho em Comissões com metas e responsabilidades; divulgação na rádio local; eventos
em homenagens; ações e campanhas: trânsito, meio ambiente, crianças e idosos, visão (consultas e óculos),
saúde (sangue e medula), cidadania; participação efetiva nos concursos; crescimento e empenho na fundação
de Clube. Região B – CL Sandro: Seminário realizado; dificuldades em Clubes fracos; crescimento. CL Luciano
– Dv B1: Comitê realizado; cumprimento das metas; relatórios e questionários aos Clubes: resolução das
dificuldades; crescimento. CL Darly – presidente LC Guarapari: parabenizando os presidentes pela
oportunidade da fala, relatando sucesso e dificuldades; Clube em dia, com eventos e ações direcionados às
crianças e adolescentes; assistência a menores deficientes; realização de feiras de saúde. CL Antonio Eugenio
– presidente LC Aracruz: Clube em ordem, com atividades variadas, especialmente levantamento de fundos
em benefício do “Recanto do Ancião”, além de “Lions em ação”: realização de exames, consultas, serviços
variados. Região C – CL Jocimar – DV C1: Clubes fortes em ordem; campanhas e ações comunitárias;
crescimento; e-mails funcionais instalados; visita oficial em conjunto; Comitê realizado; oportuno, o feliz
anúncio da conquista eleitoral do CL David Loss: Vereador em Cachoeiro! CL Jailton – presidente LC Cachoeiro
do Itapemirim: campanhas e ações voltadas à visão e audição; arrecadação de fundos, beneficiando a Santa
Casa e o Hospital Infantil; cadeiras de rodas especiais e de banho; enxovais; prevenção a verminoses:
distribuição de filtros; cursos de gestão 3º setor e de jardinagem: incentivo à Feira de Holambra. Posse de
Associados. Administração em ordem. CL Thierres – presidente LC Cach.Itap. Frade e Freira: Clube em
ordem: finanças, informes e concursos; posse de Associados; atividades voltadas às crianças e deficientes:
visão (consultas e óculos – permanente); assistência à creche; cadeiras de rodas; medicação para doenças
renais crônicas. CL Cláudio – presidente LC Cach.Itap. Rubem Braga: agradecendo a correção do concurso de
eficiência AL 07/08: registro do 1º lugar ao seu Clube, ficando o LC Cachoeiro Itapemirim em 2º. Clube em
ordem e em crescimento. Atividades divulgadas na rádio e em jornais; parcerias em feiras da bondade, do
mármore e granito e do município, além de no Shopping Sul com a apresentação dos “Canarinhos de
Petrópolis”; fecundo trabalho com a Defensoria Pública e no Centro Educacional Infantil. Programada presença
no FOLAC. CL Gilberto – Dv C2: Comitê realizado, com Clubes em ordem, em crescimento, com relatórios
apresentados. Atividades de homenagens, sociais e beneficentes. CL Cícero – presidente LC Campos:
dificuldade pessoal em lidar com a informática. Clube em dia. Atendimentos beneficentes, especialmente
cadeiras de rodas. CL Edson Coroa – secretário LC Tamandaré: Clube em ordem, com relatórios. Atividade
principal com dependentes, habilitando-os ao mercado de trabalho –“Vida e Amor”. Região D – CaL Maria da
Conceição: Seminário realizado com apoio de membros da equipe distrital de Liderança (CaL Zuraide e CaL
Ivana). Comitês realizados. Metas cumpridas. Constante apoio aos Clubes fracos (Dv D2), através orientação
leonística, superando dificuldades por motivação. CaL Zuraide – secretária LC Porciúncula: relatórios em
ordem; Comissões com projetos em execução, tais como: meio ambiente (plantio), “beija flor” (cursos de
artesanatos), “olhai lírios do campo” (dependentes químicos), “lembrando de você” (pediatria na creche).
Campanhas de arrecadação de fundos; parceria com órgãos de saúde, especialmente no combate ao
tabagismo. CL Luiz Fernando – presidente LC Itaperuna: Arrecadação (bailes, serestas, pechinchas);
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Domadoras em visita às Instituições para posterior apoio dos Leões; permanente ação à visão (consultas e
óculos); reativação do Clube de Castores. Crescimento. Região E – CL Arival –Dv E1: Comitê realizado
(homenagem póstuma ao CL Wilson Natalino –LC Imbetibaressaltando os relevantes serviços prestados):
dificuldades, sucesso e vivencia por questionamentos e reflexões, envolvendo o “renovar, reinventar e
revitalizar”, através crescimento, campanhas, divulgação, utilização eletrônica, fundação de Clubes.
Cumprimento das metas. CaL Nilma –presidente LC Macaé: Clube em ordem, destacando o sucesso da Expo
flor de Holambra. CL Vanderlan - presidente LC Rio das Ostras Costa Azul: Clube jovem e valoroso, envolvido
em gratificante campanha de regularização fundiária, de longo alcance comunitário, com mais de uma
centena de títulos de propriedades registrados. Campanha permanente a regularizar milhares de
propriedades. Várias parcerias com órgãos públicos, especialmente nas áreas da saúde e da educação.
Compromisso com o crescimento e formação de Clube em Búzios. Acompanhamento e orientação ao LC Barra
de São João. CL Antonio – presidente do LC Araruama: Clube pequeno, mas em ordem, com permanente
serviço à instituição Pestalozzi, assistindo crianças e adolescentes especiais. Presença programada no FOLAC.
Região F – CL Álvaro: responsabilidade do lema pujante com os Clubes, permanecendo em constante
colaboração, objetivando as metas de campanhas e de crescimento, especialmente a fundação de Clubes. CaL
Rosane – 1ª vice presidente LC Nova Friburgo: Clube em dia, com manual de orientação do ano leonístico;
dedicação às atividades infantis; realce ao trabalho dos Castores, divulgado na TV e jornais: “Castorbyke”;
destaca-se o novo boletim, o interclubes, chá em parceria com a Loja Maçônica. Crescimento. CaL Eliane –
substituindo o presidente LC Niterói São Francisco: em dia, com campanhas em andamento: cartaz da paz,
bazar e feira de Holambra (em conjunto). Estímulo ao crescimento. CaL Cecília – Dv F2: Comitê realizado.
Interclubes com sucesso. Trabalho em equipe, visando fundação de Clubes. Parceria com órgãos públicos,
especialmente Juizados. Em substituindo o presidente LC Bom Jardim: participação efetiva em todos os
Conselhos municipais, com divulgação e campanhas valorosas em atendimento à visão (transplante de
córneas em Sorocaba), além de assistência à Obra do Berço, à APAE e banco de cadeiras de rodas. Após
intervalo do café, iniciou-se a 2ª parte com relatórios das equipes de Assessorias, em trabalho
desenvolvido junto aos Clubes. CaL Maria Eny – participação e integração da Mulher: palestras realizadas,
focando as imagens representativas para o Leonismo dos peixes, das gaivotas e das pontes. Esforço integrado
para a concretização das metas. Oficina de treinamento para multiplicadores. Entusiasmo e disponibilidade
para a valorização. CaL Zuraide – Liderança: participação em seminários e comitês, à disposição das
necessidades e das lideranças dos Clubes. Orientação e atendimento aos Clubes fracos. Oficina de
questionamento e reflexão. CL Tótola – Extensão: possibilidades de crescimento, com fundação de Clubes nas
regiões A e B, à disposição para as demais regiões. Em finalização, a criação do Clube Universitário de São
Mateus, sob a coordenação do CL Belinelo. CL Aloísio – Conservação: estímulo à criatividade, preparação de
novos Associados, acompanhamento da freqüência, incentivo à participação e, especialmente, atenção à
Domadora para retenção do casal. CL Vanderlan e CaL Odalva – Fundação, Cooperação Internacional e Cartaz
sobre a Paz: esclarecimento e incentivo junto à área educacional; valorização do concurso Cartaz da Paz junto
às Diretoras de escolas. O Distrito conseguiu aplicar 100 (cem) kits: excelente divulgação Leonistica. CL
Nunes – Jurídica, Estatutos e Regulamentos: consolidação
adaptação às normas da legislação no que tange à regulamentação das associações civis. Estudo em
finalização para apresentação no próximo Conselho, produzindo eficácia. CL Pessanha – clubes universitários:
significativa importância para o Leonismo: jovens, professores e serventuários do ensino superior, servindo
em suas próprias instituições. Especial sugestão para o crescimento: afiliação familiar, além de econômica,
congrega o clã: unidade leonística. CaL Cecília, em substituição ao CL Quaresma –apoio à governadoria:
expectativa dos textos de Invocação a Deus e de Instrução Leonística, nos moldes dos Concursos respectivos.
CaL Maria Alípia – idem, apoio: regularização da documentação do Distrito, com continuidade dos registros de
atos em Niterói, seguindose a formalização em Guarapari. CL Darly – idem, apoio: comunicando a aquisição,
sem ônus, de 120 (cento e vinte) kits completos para novos Associados à disposição dos Clubes. Passou-se à
Palavra Livre para breves comunicações. CL Darly: incentivo às presenças na visita oficial do Governador,
coincidente com a vinda da Diretora Internacional – Cal Rosane de las Américas – além de posse de
Associados, em Guarapari, dia 7 de novembro. CL Pessanha: se necessário, Nv. Friburgo oferece-se para
sediar o III CD. CL Nunes: se oportuno, sejam distribuídos exemplares das atas para prévia leitura. CL Josias:
as comunicações expostas no site do Distrito sejam transmitidas através dos e-mails dos comunicadores.
Palavra concedida ao C.Leo Fernando Moretti – presidente do Distrito Múltiplo LEO LC : Um Clube de Leo
forma jovens compromissados com Liderança, Experiência e Oportunidade. Ele, profissional do Direito, é
exemplo desta formação. Rede de Amigos e de Companheiros: excelência de relacionamento. Um feliz
investimento em Leo Clubes: LC Aracruz! O LC 11 necessita de seis Leo Clubes para formar o seu Distrito Leo.
Hoje, elegeu-se o Coordenador de Leo, C.Leo Antonio Mendonça, de Aracruz, responsabilizando-se pela
reativação e fundação junto aos Leões. Em agradecendo a hospitalidade e o carinho, troca pins com o CL
Fortunato, sob aplausos efusivos. Palavra do vice-governador, CL José Adalberto: os horários devem ser
respeitados, evitando-se falas repetitivas e comuns; as atas devem seguir as formalidades: registro fiel dos
fatos na atualidade; como Coordenador da equipe ACEL está à disposição para orientação e
acompanhamento; tem visitado os ex-governadores: preparando-se para o nobre exercício; pretende visitar
ainda todos os Clubes, conhecendo suas realidades; parabeniza, em especial, o trabalho desenvolvido pelas
Mulheres em Lions. Palavra ao governador imediato, CL Daniel, secundado pela CaL Iosana: sentindo-se
honrado pela cortesia e pela generosidade em ser distinguido para entrega dos certificados de “Companheiro
de Melvin Jones” ao CL Zoé Antonio Donatti e à DM Alinéa Xavier Fortunato. Oportuno ressaltar que no AL
07/08, o Distrito concretizou 41 (quarenta e um) títulos de “Companheiro de Melvin Jones”, correspondente à
doação de quarenta e um mil dólares! Ao encerramento, o CL Fortunato, notório sentimental, mas
determinado, incentiva ao desafio às inovações para que o Distrito se ombreie aos demais, mantendo uma
sede informatizada, aparelhada e digna. No seu entusiasmo pela modernidade e pelo compromisso de bem
servir, reconheceu o seu destempero na reunião e conclama a presença do CL Josias para o abraço fraternal
do perdão. Em transmitindo a mensagem presidencial de que os “Heróis de todos os dias” realizam “Milagres
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através do Serviço”, conclamou a que cada um faça a sua parte, em união, na busca do melhor a cada ano
leonístico. Anuncia a confraternização no jantar, às 20h, aplaudindo-se, cívica e garbosamente, o Pavilhão
Nacional. Lavrei a presente ata que subscrevo juntamente com o governador.
CL Jorge Fortunato
Governador
CL Emerson Jorge da Rosa
Secretário

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Segunda Sessão Ordinária
ATA da 2ª reunião do Conselho Distrital, em sua 2ª sessão, nas dependências da Casa do Estudante, em
Aracruz, no dia 19 de outubro de 2008, no horário previsto de 9 às 12h. Mesa diretiva idêntica à sessão
anterior; abertura com a Invocação a Deus pela DM Carla, saudando-se os pavilhões com a entoação da 1ª
estrofe e estribilho do Hino à Bandeira. Palavra concedida a Relatores de equipes de Assessorias. CaL Eliane –
Informática, Comunicação e Divulgação: desenvolvimento do informativo e do blog, solicitando envio de fotos
e de textos sobre campanhas e atividades para o devido noticiário e encaminhamento à revista The LionsSudeste. Um grande desafio a ser cumprido. CL Laudir – Companheirismo, Interclubes, Eventos e
Convenções: incentivo às presenças no FOLAC; uma conquista: a vinda da Diretora Internacional a Guarapari;
em preparativos o evento leonístico de interclubes: lazer e companheirismo; reafirma seu acendrado amor a
todos os Leões, agradecendo a generosa reciprocidade. Segue-se Capacitação e Treinamento, iniciando-se
com o CL Paulo Leal - Assessoria de Informática: através recurso visual, discorre sobre operacionalidade,
dinamização, rapidez do site do Distrito, realçando inovações e avanços, links, e-mails funcionais,
responsabilidades, funcionamento e regulamentação da Sede. A seguir, formam-se três grupos, assim
distribuídos: Presidentes de região, de divisão e de clube – reunidos com o Governador; Secretários e
Tesoureiros de Clubes – reunidos com o Secretário e Tesoureiro distritais, além do Assessor de informática; as
Senhoras (DM e CaL) – reunidas com a Assessoria de participação e integração da Mulher. De retorno, para o
encerramento, houve a troca de mimos entre as Domadoras do Presidente e do Governador, além da entrega
do mini-troféu “Comprometa-se a Servir” com o mapa do Distrito para a mesa de reuniões do Clube. Em
divulgando a presença de vinte e nove Clubes, com cento e sessenta e cinco assinaturas - listas integrantes
desta ata, o Governador realça o esforço, o aproveitamento, o companheirismo, a dedicação, a fraternidade, o
carinho, agradecendo, sensibilizado, aos Anfitriões, aos Leos, aos Visitantes, aos Leões e Domadoras,
renovando o apelo de que “não nos abandonemos, servindo juntos o ideal maior, fazendo o melhor, e... a
diferença, sempre com carinho!” Postados, com entusiasmo e esperança, aplaudiu-se o Pavilhão Nacional,
lavrando-se a presente ata, a qual subscrevo juntamente com o Companheiro governador.
CL Jorge Fortunato
Governador
CL Emerson Jorge da Rosa
Secretário
Topo
Voltar

file:///C:/Users/~PAULO/Documents/Gestões%20Anteriores/ata208_09.html

23/08/2012

