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

Ata da 1ª Reunião do Conselho Distrital
Aos 31 dias do mês de julho de 2004, foi realizada a primeira reunião do Conselho Distrital do Distrito LC-11,
AL 2004/2005, no Salão de Convenções do Hotel Malibú, na cidade de Cabo Frio/RJ, teve início às 09:20
horas, presidida pela Governadora CaL ELIZABETH FERREIRA DE MORAES MENEZES. Inicialmente a CaL
Governadora Elizabeth convidou a CaL Ivana de Paula Porto, do LC Porciúncula, para assumir o cargo de
Mestre de Cerimônias. Iniciando os trabalhos a CaL Ivana, procedeu a chamada dos membros para fazerem
parte da mesa diretora; CaL Governadora ELIZABETH FERREIRA DE MORAES MENEZES; CL EGD MANOEL
MESSIAS MELLO, Orador Oficial do I CD; CL EGD DARLY ANACLETO DE VASCONCELOS, Presidente do Comitê
de Honra; CL LUIZ CARLOS NUNES, Vice-Governador do Distrito; CL EGD GUSTAVO SEBASTIÃO LESSA
RÁFARE; CL EGD DEIMORÉ BORGES; CL EGD ELIAS ANTÔNIO IUNES JR.; CL EGD GUSTAVO S. LESSA
RÁFARE, Secretário do Distrito Múltiplo LC; CL EGD JOSIAS MARQUES DE AZEVEDO; CL EGD VALENTIN
ALVAREZ MELON; CL EGD ANTONIO MOREIRA; CL EGD JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA LEMOS; CL EGD JAIR
PINHEIRO TORRES; CL EGD DEIMORÉ BORGES; CL EGD DANILO EDISON DUARTE; CL EGD JOSÉ BRASILEIRO
DOURADO; CL EGD LUIZ CARLOS PESSANHA DA ENCARNAÇÃO; CL JOSÉ CARLOS LYRA, Secretário do
Distrito; CL ALONES NASCIMENTO, Tesoureiro do Distrito. Com a palavra a Gov. Elizabeth procedeu a
abertura do I Conselho Distrital AL 2004/2005, e convidou a DM Rosinha, do LC Cabo Frio para proceder a
Invocação a Deus. A seguir CaL Ivana, Mestre de Cerimônias convidou nominalmente para receber das mãos
da Governadora do Distrito os certificados de comprometimento leonístico - Presidentes de Regiões,
Presidentes de Divisões, Assessores e Assistentes Distritais, Secretário do Distrito, Secretário Adjunto do
Distrito, Tesoureiro do Distrito, Tesoureiro Adjunto; a seguir a CaL Governadora Elizabeth os declarou
empossados nos cargos para os quais foram nomeados; logo após também procedeu a entrega dos PINs da
Associação Internacional de Lions Clubes ao Ex-Gov AL 2003/2004 CL EGD Darly Anacleto de Vasconcelos e
sua esposa CaL Odalva Fonseca Vasconcelos, e o PIN de Vice-Governador AL 2004/2005 ao CL Luiz Carlos
Nunes. Logo após a Governadora solicitou a leitura da Ata do 4º Conselho Distrital AL 2003/2004, tendo o CL
EGD Ráfare solicitado dispensa da leitura tendo em vista que a ATA foi anteriormente encaminhada a todos
Clubes e ao Gabinete. A seguir a Ata foi discutida e aprovada por todos. Em correspondências foi lida a do LC
Macaé/Moção em anexo, com indicação do CL EGD ANTONIO HENRIQUE MENEZES para PATRONO da VI
Convenção Distrital, do Distrito LC-11, em abril de 2005; do LC Aracruz solicitando sediar o II Conselho
Distrital AL 2004/2005; do LC Guaçuí justificando ausência do Clube; do Assessor Nacional do Concurso de
Boletins do Distrito Múltiplo LC sobre o Concurso Nacional de Boletins - 1º colocado Boletim LEÃO DA PENHA,
do LC Itapira – Distrito LC-3; 2º colocado O CENTRO AVANTE, do LC Recife-Centro, Distrito LA-3; 3º colocado
– LEÃO-JACARAIPENSE do LC Serra-Jacaraípe, Distrito LC-11; concorreram ainda o INFORMATIVO LC-11;
LEÃO MACAENSE; LEÃO DO ITABIRA; LEÃO DO PARQUE; LEÃO PINHEIRENSE. Com a palavra o CL EGD Ráfare
justificou a ausência do CL EGD Ivan Lindemberg, Presidente do CG do DMLC 2004/2005, por motivo de
viagem a Campinas/SP e do CL EGD Alberto Guerchon, que se encontra doente; CL EGD Josias, e justificou
ausência do CL EGD Henrique C. Miguel e CL EGD Wilson Tótola, por motivo de doença; Cl Elbert, LC Campos,
justificou ausência do CL EGD Wilson Paes, por motivo de doença. Com a palavra ao CL Rômulo Leite Teixeira,
do LC Vitória, Tesoureiro do Distrito AL 2003/2004, falou sobre a Cota Distrital, apresentando crédito com os
Clubes de R$ 13.014,39 (treze mil, quatorze reais e trinta e nove centavos; débito com os Clubes de R$
2.616,65 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos, referente aos pagamentos
antecipados; quanto ao III trimestre AL 2003/2004 foi apresentado o seguinte: cotas recebidas R$ 3.751,57;
cotas do DMLC R$ 576,40; cota de Convenção Distrital R$ 1.422,60; Léos/Castores R$ 208,11; jóia distrital
R$ 130,00; reembolso da Associação Internacional de Lions clubes de R$ 1.070,15; cota internacional que os
clubes mandam erradamente para o Distrito, para serem enviadas ao Lions Internacional R$ 2.962,66; a soma
de R$ 10.121,49 acrescida ao saldo do III trimestre R$ 19.881,24 dá um total de R$ 30.002,73. As despesas
foram – aluguel R$ 319,50; Assistência Técnica R$ 240,85; Boletim do Distrito R$ 1.700,00; brindes/troféus
R$ 1.143,60; condomínio R$ 360,00; convenção distrital R$ 3.673,21; cota internacional dos Clubes R$
2.962,66; DMLC R$ 3.476,25; energia elétrica R$ 174,41; equipamentos R$ 635,40; impressos R$ 684,90;
material de expediente R$ 1.270,10; representação do gabinete R$ 3.909,52; salários/encargos R$ 2.678,86;
tarifas postais R$ 758,25; telefone R$ 891,32; xerox R$ 921,77; outras despesas R$ 1650,94; tarifas postais
R$ 134,52; CPMF 108,98; total R$ 27.695,44; o saldo passado para a Governadoria AL 2004/2005 foi de R$
2.307,29 (dois mil trezentos e sete reais e vinte e nove centavos); total R$ 30.002,73. A seguir a Gov.
Elizabeth colocou em discussão o relatório de despesas AL 2003/2004; com a palavra o CL EGD João Carlos,
solicitou esclarecimentos sobre o crédito do LC Campos, de pagamento de cota distrital 2004/2005, antes de
março de 2003; com a palavra o CL Tesoureiro 2003/2004 confirmou o depósito do Clube e sugiu que o ideal
seria todos Clubes chegarem ao final do AL com suas contas zeradas, junto ao Distrito LC-11; com a palavra o
CL Elbert Tavares, do LC Campos, confirmou os pagamentos; a seguir a CaL Governadora Elizabeth pôs ainda
o relatório em discussão e não havendo mais pronunciamento, pôs em votação, sendo aprovadas por
unanimidade. Com a Gov.Elizabeth procedeu a apresentação do CL EGD Manoel Messias , Orador Oficial do I
CD, e sua esposa CaL Sandra. Após breves referências a CaL Elizabeth e breve saudação ao CL EGD Darly,
convidou-os para receber PINs de sua gestão. Solicitou muita atenção dos presentes e procedeu a
apresentação, da sua palestra, assim como o trabalho a ser apresentado pela CaL Sandra. Colocou
inicialmente o perdão como fundamento. Falou sobre o reconhecimento da oportunidade de servir, como
presente de Deus, e como diferenciar as dádivas. A seguir foi apresentado um vídeo, cujo trabalho foi
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representado pelos ratinhos, baseado no Best Seller – Quem mexeu no meu queijo. Continuou após a
apresentação do vídeo, falando sobre Liderança, com base em transformações a serem implantadas `a partir
do potencial de cada pessoa, e não culpar sempre as demais pessoas por não fazerem transformações. Calcar
as mudanças naquilo que está próximo a você – ex: sua comunidade. Mude seu Clube; vivencie os trabalhos
de seu Clube. Não seja líder decadente; agregue valores aos seus trabalhos, cotidianamente. Personalize suas
visões e idéias. Afirmou a necessidade de não sermos como queijos velhos, conforme apresentado no vídeo;
sejam queijos novos; busquem novos caminhos. Faça as coisas acontecer. Realize. Vença. Desenvolva a
capacidade de amar. Tenha o coração aberto. Tenha muita fé. Associou ainda sua palestra aos trabalhos no
Distrito, através a participação de todo gabinete do LC-11 para que a Governadora possa cumprir as metas da
Associação Internacional de Lions Clubes. A seguir foi prestada homenagem a Gov. Elizabeth por
representantes da Aldeia da Infância Feliz, tendo a CaL Sandra, do LC São Pedro da Aldeia, lido mensagens do
Orfanato Aldeia da Infância Feliz e do L C São Pedro da Aldeia. Logo após a CaL Gov. Elizabeth anunciou o
FÓRUM DAS DOMADORAS. A seguir, com a palavra o CL Alones Nascimento apresentou a Previsão
Orçamentária para o 1º Semestre do AL 2004/2005; receita R$ 31.026,80; Cota do CG R$ 5.540,50; Cota da
Convenção R$ 16.463,20; Cota dos Castores R$ 2.374,50; Jóias R$ 1.000,00; Total da receita R$ 56.405,00 –
Cotas a transferir R$ 27.544,00 – Despesas - Salários/Encargos (Núcleo) R$ 3.500,00; Boletim R$ 3.130,00;
Brindes R$ 1.700,00; Tel R$ 1.200,00; SITE R$ 1.000,00; CD R$ 1.747,00; Energia elétrica R$ 690,00;
Transp.material R$ 600,00; Impressos R$ 1.350,00; Manutenção R$ 600,00; Mat. R$ 1.086,00; Limpesa R$
300,00; Gabinete R$ 1.308,00; Salários/Enc-Guarapari R$ 8.100,00; Tarifas 1.000,00; Xerox R$ 800,00;
Outros R$ 749,40 - Total despesas R$ 56.405,00. Com a palavra a Gov. Elizabeth pôs em discussão a
previsão orçamentária do I Semestre AL 2004/2005; solicitou a palavra o CL EGD João Carlos, afirmou que
não foi previsto a cota da revista de Lions; falou também sobre algumas despesas previstas para o I semestre
AL 04/05, estão bem abaixo das despesas apresentadas pelo Tesoureiro do Distrito para o último trimestre AL
2003/2004; exemplo é a despesa com material de expediente, e despesas do Gabinete; falou ainda o EGD
João Carlos sobre a previsão de despesas AL 04/05 de R$ 8.100,00 com a Sede Administrativa do Distrito em
Guarapari/ES, afirmando que, não haveria despesas com a Sede Administrativa. Com a palavra o CL EGD
2003/2004 Darly, falou sobre a Moção aprovada, que em sua última frase, é afirmado que o CL Governador
Darly e demais CCLL do LC Guarapari se dispõem a dar total apoio administrativo sem nenhum ônus. Com a
palavra o CL Elbert Tavares, LC Campos, citou uma pequena diferença de R$ R$ 90,00 na soma das despesas
a transferir, e apresentou dúvidas sobre as cotas da revista Lion e Conselho de Governadores. A seguir a CaL
Gov. Elizabeth sugeriu deixar a discussão da previsão orçamentária para tarde e o CL Tesoureiro do Distrito
apresentou o Banco do Brasil, Ag. São Pedro da Aldeia 2657-3, CC 20067-0, para movimentação das finanças
do Distrito durante o AL 2004/2005, sendo o assunto posto em discussão, e não havendo quem se
pronunciasse, posto em aprovação e aprovado por unanimidade. Com a palavra o CL Secretário do Distrito
José Carlos Lyra esclareceu que a Cota Distrital do I Semestre poderá ser paga até 15/08 e assim como a
Relação de Sócios poderá ser encaminhada até 15/08, sendo garantidos os 1.000 pontos no Concurso
Distrital. A seguir a CaL Gov. Elizabeth encerrou os trabalhos para almoço, convidando a todos para o reinício
às 13:00 horas. Iniciando os trabalhos do segundo tempo a Mestre de Cerimônias, CaL Ivana, convidou a
todos para tomar seus lugares e passou a palavra a CaL Governadora Elizabeth que após compor a mesa pôs
em discussão a Previsão Orçamentária. Com a palavra o CL Alones, Tesoureiro do Distrito para explicar pontos
da previsão orçamentária. Foi explicado que o valor a ser repassado para a Revista Lion-Sudeste consta
apenas como despesas porque não parece existir documento oficial no Distrito sobre esta despesa, mas a
revista existe e é distribuída a todos Clubes do Distrito. Quanto a Cota Distrital para o primeiro semestre, AL
2004/2005 seu valor é R$ 35,00 (trinta e cinco reais). A seguir foi passada a palavra ao CL EGD 2003/2004
Darly Anacleto Vasconcelos para as premiações do seu AL 2003/2004. As colocações em primeiro, segundo e
terceiro lugares, constam do relatório apresentado por ocasião deste Conselho Distrital. A seguir o CL EGD
Darly proferiu breves palavras, afirmando que deu continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelos
governadores que antecederam sua governadoria, pois dentro de sua ótica administrativa conseguiu montar
uma equipe eficiente, quando contou com a colaboração da CaL Vera, CL Rômulo, CaL Camila, CL Paulo, EGD
Jair; citou a seguir o material adquirido para o Distrito em sua Governadoria, além da implantação de rêde
interna de computadores criação do SITE DO DISTRITO LC-11 e mais alguns melhoramentos do escritório,
compra do projetor Data Show e Tela. Citou ainda que conseguiu adequar o Distrito às leis brasileiras, e
atualizou os Estatutos de acordo com o novo Código Civil além de orientar a todos os Clubes nesse sentido.
Foi criada a Sede Administrativa do Distrito em Guarapari, prometendo apoio administrativo de sua pessoa e
de alguns outros companheiros, sem qualquer ônus para o Distrito. Afirmou ainda que apenas 03 clubes não
pagaram suas cotas distritais AL 2003/2004, dizendo que apesar de não ser obrigatório, transferiu a
Governadoria 2004/2005 o saldo de R$ 2.307,29 (dois mil, trezentos e sete reais e vinte e nove centavos).
Deixou o aluguel, condomínio e energia do mês de julho devidamente quitados. Disse ainda que atendendo a
determinação da Governadora teve que efetuar a recisão do contrato da CaL Camila, o que fez com que fosse
reduzido ainda mais o saldo de caixa; deixou apenas a pagar os salários que vencem no início de agosto e a
conta de telefone. Deixou o Distrito com 1583 sócios; fundou o LC Apiacá e tirou de Status Quo o LC Linhares,
Italva e Barra de São João. Demonstrou preocupação com os LLCC Nova Friburgo/Conselheiro Paulino, Italva,
Pancas, Itaboraí, Pedro Canário, Ecoporanga, São Roque do Canaã, Rio Novo do Sul. Passou as mãos da
Gov.Elizabeth o Relatório final AL 2003/2004; Cópia da Declaração de Imp. de Rendas AL 2003/2004; Cópia
do CNPJ; 01 via da RAIS; Relação do material/patrimônio do distrito; e o Cheque do Banco do Brasil Agência
0924-5, conta nº 15942-5, Cheque nº 850210, no valor de R$ 2.307,29, como saldo de caixa. A seguir
agradeceu em seu próprio nome e da CaL Odalva, o apoio de todo Distrito LC-11. Com a palavra a CaL Gov.
Elizabeth pôs em discussão a Previsão Orçamentária AL 2004/2005, I Semestre, e não havendo quem se
pronunciasse pôs em aprovação, sendo aprovada por unanimidade. Convidou os Secretários de Clubes e
tesoureiros para comparecerem ao 5º andar para os Seminários, com os CCLL José Carlos Lyra e Alones
Nascimento e participou que os Seminários para Presidentes de Regiões, Presidentes de Divisões, Assessores,
Presidentes de Clubes e Presidentes de Comissões de Sócios dos clubes, foram realizados no sábado. Com a
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palavra o CL EGD Pessanha informou que o Imposto de Rendas do Distrito, e a RAIS referente a 2003 foram
apresentados. Com a palavra o CL EGD Deimoré Borges, lembrou a aprovação do Regimento Interno do
Conselho Distrital tendo a CaL Elizabeth posto em discussão, e não havendo pronunciamento, foi aprovado por
unanimidade. Prosseguindo a CaL Gov. Elizabeth passou a palavra as Comissões, registrando inicialmente a
ausência da Comissão de Ética Leonística AL 2004/2005; a seguir solicitou os pareceres da Comissão de
Moções; falando o Presidente da Comissão, CL EGD Ráfare, apresentou a Comissão e passou a palavra ao
relator, CL Guido Lengruber que leu a Moção do LC Macaé, indicando CL EGD Antonio Henrique Menezes para
Patrono de VI Convenção do Distrito LC-11; a Comissão concluiu que há condições de ser aprovado, mas ficou
a palavra final para a plenária do I CD, visto que foi apresentada apenas a Ata da reunião da Diretoria do
Clube, faltando a Ata da Assembléia, conforme determina o Art. 13 parágrafo 2º do Regimento Interno do
Conselho Distrital; posta a indicação em discussão falaram o CL EGD Danilo e o CL EGD Josias sugerindo que
por todos conhecerem bem a pessoa de que trata a indicação, pediria ratificação da Moção pelo Comitê de
Honra do Distrito; a seguir a CaL Gov. Elizabeth pôs em aprovação a moção do LC Macaé, sendo aprovada por
unanimidade; quanto a indicação apresentada pelo LC Aracruz para ser anfitrião o II Conselho Distrital AL
2004/2005, a Comissão não fez qualquer restrição; com a palavra o CL EGD Deimoré, sugeriu que o Clube
mande as Atas necessárias a formulação da indicação sugerida; CL Élcio, LC Saquarema, sugere que a data
atrazada das Atas provavelmente não iriam satisfazer a Comissão; CL EGD Josias solicitou que sejam
dispensadas as formalidades para aprovação do local do II CD, pelos diversos motivos já conhecidos por
todos; CL EGD Danilo solicita ao Comitê de Honra, ratificar a proposta do LC Aracruz; posta em aprovação, foi
aprovada por unanimidade; com a palavra o CL EGD Danilo apresentou o CL EGD Ximenes, Presidente do CG
89/90 e DM Carlinha, tendo a Gov. Elizabeth convidado para fazerem parte da mesa diretora; a seguir a Gov.
Elizabeth falou sobre a criação do Núcleo do Distrito em São Pedro da Aldeia, com custos para o Distrito
apenas do pagamento da Secretária e pôs o assunto em discussão; com a palavra o CL Nunes, Vice Gov. do
Distrito, Presidente da Comissão de Estudos da Instalação da Sede Administrativa em Guarapari, indicou o CL
Gumercindo Moura, LC Macaé, para relator, tendo o CL apresentado o relatório da Comissão sobre a
operacionalização da sede administrativa e falou sobre dificuldades inerentes ao período de transição;
recomendou que os Clubes do Distrito alimentem a sede administrativa com documentos que vizem manter o
banco de dados do site atualizado, com auxílio de uma funcionária no local enquanto que a Comissão se
propõe a manter acompanhamento e apoio a fixação da sede administrativa. Com a palavra o CL EGD Luiz
Carlos Pessanha perguntou se a Comissão seria favorável ou não a criação do Núcleo em S.P.Aldeia, e
lembrou que o mesmo já tem autorização para funcionar por ter sido foi aprovada a previsão orçamentária,
com verba destinada àquele fim. Com a palavra a CaL Governadora pôs em discussão o parecer da Comissão
e não mais havendo pronunciamentos, pôs em votação, sendo aprovado por unanimidade. Com a palavra o CL
Nunes, Vice-Gov. AL 2004/2005, cumprimentou a todos da mesa diretora, referiu-se a palestra proferida pelo
CL EGD Messias, como exemplo para todos; sugeriu melhorar a qualidade do nosso produto que é o serviço, e
melhoria dos quadros, com a qualificação dos companheiros, que estão esquecendo o que é Lions; prometeu
assumir o compromisso de honra e de fé de servir desinteressadamente, aprendizagem que teve desde
tempos remotos do L-3 e L-30. Falou ainda sobre a necessidade da sede administrativa, que muito ajudará a
manter a memória do Distrito. Com a palavra a CaL Gov. Elizabeth proferiu breves palavras de elogio e
agradecimentos a todos que se fizeram presentes ao Conselho Distrital; pediu desculpas por alguma coisa que
não tenha sido realizada a contento; homenageou a DM Carminha; convidou o Vice-Governador CL Luiz Carlos
Nunes para guarnecer o Pavilhão Nacional, solicitando uma salva de palmas e declarou encerrado o I Conselho
Distrital. E, para constar, eu, CL José Carlos Lyra, Secretário do Distrito LC-11, AL 2004/2005,lavrei a
presente Ata.

CaL Elizabeth Ferreira de Moraes Menezes
Governadora
José Carlos Lyra
Secretário
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