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Guarapari - ES

Ata da 3ª Reunião do Conselho Distrital

ATA da 3ª reunião do Conselho Distrital, nas dependências do SESC, em Guarapari, no dia 17 de janeiro de 
2009, no horário previsto de 13 às 18h. Composta a mesa diretiva com os Companheiros Jorge Fortunato –
governador, Flávio Henrique Mendes – Presidente do DMLC, José Adalberto – vice-governador, Ivan 
Lindenberg – EPCG, Emerson Jorge Rosa – secretário, Jardel Marinho Rosa – tesoureiro, EGD Darly 
Vasconcellos – presidente LC anfitrião. De início, momento de saudosa e sentida lembrança: homenagem 
póstuma à DM Solange (CL Luiz Antério Xavier – Presidente da Divisão D1, do LC Santo Antonio de Pádua) e 
ao EGD Wilson Paes, com respeitoso e reflexivo silêncio. Abertura de praxe, com a Invocação a Deus pela Cal 
Odalva e acolhidas as Bandeiras, entoando-se o Hino Nacional. Considerações iniciais pelo governador de 
agradecimento às tantas presenças, demonstrando-se que distância, férias e lazer não impedem a gratificação 
do encontro fraternal. Dispensada a leitura da ata da 2ª reunião, por prévio conhecimento, posta em 
discussão –sem comentários- aprovada à unanimidade. 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, das planilhas: concursos, movimentação e documentos. 
O tesoureiro do Distrito, com apoio da Cal Alípia, apresentou, por recurso visual, relatório financeiro do 2º
trimestre deste ano leonístico, com parecer dos conselheiros fiscais, acompanhado da documentação, o qual, 
discutido, foi aprovado à unanimidade. Encaminhadas moções à respectiva Assessoria para a devida análise e 
parecer. 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 F –
EPCG Ivan Lindenberg – presidente LC Niterói São Francisco: prestígio na comunidade, através atividades 
reconhecidas. Em crescimento e entusiasmo, participando de interclubes. Ida ao Folac. CL Álvaro –
presidente: justificativa da ausência das presidentes das divisões 1 e 2, apresentando seus relatórios. Realçou 
o auxílio de numerário (R$ 610,00) do LC Nova Friburgo aos desabrigados de Cardoso Moreira. Reafirmou as 
providências para fundação de Clube em Cordeiro e noticiou o próximo Seminário da região, com palestra 
sobre OSCIP de real importância para os Clubes de Lions. Região A: CL Eduardo Côgo – Dv A2: reabilitação 
dos LLCC Barra São Francisco e Mantenópolis, com atividades e campanhas. LC Colatina, com suas atividades 
já bem conhecidas e projetos em execução com metas definidas. Confirma o trabalho para fundação de Clube 
em Marilândia. CL Márcio – presidente LC São Mateus: prevalecem união e entusiasmo no trabalho das 
Comissões: 20 ações de solidariedade e de apoio em andamento. Campanhas de arrecadação. Reuniões bem 
freqüentadas com lazer e jantar. Aumento de associados e Clube universitário para breve. CL Covre -
presidente LC Pinheiros: Campanhas e atividades nas comunidades, crescimento e fundação de Clube em Boa 
Esperança: metas realizáveis. Região E: Cal Rosa Maria - Dv E2: exigências cumpridas pelos Clubes. Realçou 
o trabalho comunitário desenvolvido pelo LC Cabo Frio, em datas cívicas, na participação nos Conselhos 
Municipais, destacando o brilhantismo das centenas de crianças no balé, significativa parceria. Cal Nilma –
presidente LC Macaé: Campanhas beneficentes, com destaque ao atendimento às “cartas de Natal” dos 
Correios, além de doação de R$ 1.000,00 aos desabrigados de Cardoso Moreira. CL Antonio Almeida –
presidente LC Araruama: realismo nas atividades e campanhas, possibilidades concretas em beneficência. Ida 
prevista ao Folac. Região B – CL Sandro: Seminário previsto para março; dificuldades em Clubes fracos; 
crescimento. Cal Penha - Dv B2: Comitê realizado; cumprimento das metas; crescimento: prevista fundação 
de Clube em Cariacica. Cal Leila – presidente LC Serra: várias campanhas e atividades: orfanato, bazar, 
doações. Posse de associados e fundação de Clube em Nova Almeida. EGD 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. Marcante presença da Diretora Internacional. Criação do Informativo. VG Adalberto - 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. CL Luis 
Carlos – LC Vila Velha: destaque ao curso de oratória Novo Milênio de significativo incentivo; realce ao 
trabalho feminino e a ajuda aos desabrigados pelas enchentes. Região D – Cal Maria da Conceição: Seminário 
e Comitê Dv D1 realizados. Metas cumpridas. Constante apoio aos Clubes fracos (Dv D2), através orientação 
leonística. Catástrofes na região e pesar pela perda da querida DM Solange. Cal Luzia – presidente 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. CL Luiz 
Fernando – presidente LC Itaperuna: Arrecadação (bailes, serestas, pechinchas); Domadoras em visita às 
Instituições para posterior apoio dos Leões; permanente ação à visão (consultas e óculos); reativação do 
Clube de Castores. Crescimento com novos associados. Delegações às Convenções. Região C – CL Jocimar –
DV C1: Clubes fortes em ordem; campanhas e ações comunitárias; crescimento: novos associados, Castores 
reativados, Leos: em fundação. Comitês realizados; relatório, em mãos. 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;campanha de trânsito. 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; instrução leonística em todas as reuniões. CL Cláudio –
presidente LC Cach.Itap. Rubem Braga: Clube em ordem e em crescimento: Novos associados, além da 
fundação de Leo Clube. Atividades divulgadas na rádio e em jornais; parcerias em feiras da bondade, do 
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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 Cícero – presidente LC Campos: Agradecimentos pelas manifestações de pesar na perda do 
querido Wilson Paes. Clube em dia. Atendimentos beneficentes, especialmente cadeiras de rodas. Participação 
nas comemorações cívicas e Concurso Cartaz da Paz. Exaustivo trabalho nas enchentes: assistência aos 
desabrigados em Lagoa de Cima e Ururaí. CL Edson Coroa – secretário LC Tamandaré: Clube em ordem, com 
relatórios. Atividade principal com dependentes, habilitando-os ao mercado de trabalho –“Vida e Amor”. 
Excelente receptividade ao Concurso Cartaz da Paz. Campanhas de solidariedade. CL Everaldo: A região 
possui banco de cadeiras de rodas para empréstimo, em torno de 500. Importante serviço de prevenção às 
drogas, mantendo-se casa de recuperação. Doação de cinco toneladas de alimentos para os desabrigados. 
Após intervalo do café, iniciou-se a 2ª parte, aprovando a Plenária a antecipação da pauta de domingo, 
realizando-a nesta sessão. Passou-se à entrega das comendas e certificados de Companheiros de Melvin 
Jones –resultado da venda das rifas em benefício de Sight First- a 11(onze) Companheiros/as, que integram a 
listagem de 180 MJs do Distrito, ao tempo de leitura de emocionante texto do Clube de Guarapari aos 
homenageados. A Cal Iosana, em agradecendo, destacou o feito de 41 CMJs na Governadoria imediata -
Daniel.Iosana. Na oportunidade, o PCG Flávio Mendes entregou a comenda de MJ também ao CL Jocimar 
Fernandes, o 1º do jovem Clube C. I. Rubem Braga. Entregues, ainda, os prêmios de Presidentes “Excelência”
2007/2008 aos Companheiros/as Alexandre Felipe (Niterói Fonseca), Anaciete Carvalho (Niterói São 
Francisco), Ângela Grippe (Porciúncula) e, póstuma, Wilson Paes (Campos). Em antecipação, apresentou-se o 
Presidente do Conselho de Governadores – DMLC – CL Flávio Henrique Mendes.Cal Silvia, em Visita Oficial ao 
Distrito (coincidente com aniversário de casamento-17a) honrando-nos com vibrante palestra, versando sobre 
“Sustentabilidade” interna (Lions) e externa (planeta), em marcante analogia com a “esfinge” mitológica: 
“Decifra-me, ou te devoro”, realçando o nosso compromisso com o crescimento, pois “só depende de nós”. A 
incorporação da sustentabilidade é questão de sobrevivência, demonstrada pela realidade estatística do LC e, 
especialmente, do LC-11 – considerado seu “crescimento positivo”. Desafia-nos a “cada um convidar um 
futuro associado”! Seguindo a pauta, cuidou-se de tratativas da Convenção Distrital em Rio das Ostras, nas 
dependências exclusivas do Vilarejo Praia Hotel, de 24 a 26 de abril, com sua Diretoria motivada e atuante. 
Parabenizado o excelente trabalho desenvolvido pela Cal Alípia: regularização contábil e documental, além das 
obrigações legais. Homologada, através brilhante parecer da lavra do EGD Luis Carlos Nunes, a consolidação 
estatutária, adequando-se o nosso Estatuto às normas do Código Civil e às resoluções emanadas do Distrito e 
da Associação, encaminhando-se a registro. Seguiu-se aos relatórios das equipes de Assessorias, por seus 
representantes. Cal Rosa Maria: responsável pelo blog do Distrito, em contundente apelo aos Clubes no envio 
de noticiário - textos e fotos. CL Laudir: incumbido de organizar a delegação ao Folac, distribuindo farto 
material de orientação: detalhes da viagem e estadia. DM Laís: parabenizando a campanha do “Cartaz sobre a 
Paz”, por sua eficiência e organização, resultando na justa escolha do cartaz de Tainá –LC Itaperuna. 
Enalteceu, ainda, o significativo serviço desenvolvido pelas Companheiras e Domadoras. CL Paulo Leal: 
noticiando a receptividade dos Clubes face à informatização e funcionalidade, destacando a importância dos e-
mails corporativos funcionais - resistentes apenas, quatro Clubes, além exclusividade da “Área restrita”, 
acessada através login e senha (os mesmos, de conhecimento dos Clubes). A presidência, por solicitação de 
Clubes, prorrogou o prazo dos concursos de Invocação a Deus e de Instrução Leonística para o dia 20 de 
fevereiro. Concedida a palavra a Assessoria de Moções para transmissão de seus pareceres, os quais, 
individualmente, após discussão, foram aprovados: moção do LC Campos – EGD Wilson Paes, Patrono da X 
Convenção Distrital, em homenagem póstuma; moção do LC Porciúncula –candidatura da Cal Zuraide de 
Figueiredo Guedes a 1ª vice governadora; moção do LC Guarapari –candidatura do EGD Darly Anacleto de 
Vasconcellos à Presidência do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LC. Ao encerramento, convidou-
se para o jantar de confraternização no Boqueirão: deliciosa moqueca capixaba. Agradecimentos especiais à 
marcante simpática presença do casal Presidente Flávio Mendes.Silvia; ao carinhoso acolhedor Clube anfitrião; 
à equipe serviçal do SESC; à mesa diretiva; aos presidentes com suas delegações –cujos esforços vêm sendo 
reconhecidos e gratificados. Em transmitindo a mensagem presidencial de que os “Heróis de todos os dias”
realizam “Milagres 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, às 20,30h, 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 
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