
Ano Leonístico 2008/2009
GD Jorge Fortunato / DM Alinéa

“Comprometa-se a Servir”
Rio das Ostras - RJ

Ata da 1ª Reunião do Conselho Distrital 

Ata da Primeira Sessão Ordinária 

Aos dezenove dias do mês de julho de 2008, nas dependências do Vilarejo Praia Hotel, em Rio das Ostras, RJ, 
realizou-se a primeira sessão plenária da 1ª reunião do Conselho Distrital LC 11, ano leonístico 2008/2009. Ás 
13:30h, no exercício da função protocolar, o EGD Darly nominou a Mesa principal, constituída pelos 
Companheiros: Jorge Fortunato, Governador; EGDs Daniel (imediato), Nunes, Darly, Ráfare, Josias, Valentin, 
Pessanha, João Carlos, Wilson Paes, Danilo, Ivan (EPC); Secretário: CL Emerson; Tesoureiro: CL Jardel; 
Presidentes de Clubes: EGD Peçanha (R.Ostras Costa Azul), CL Eduar Silva (R.Ostras), CL Luiz Ramos 
(Cas.Abreu) e Dra. Ângela Maria Toffano do Amaral , Chefe de Gabinete da Prefeitura de Rio das Ostras. O 
Companheiro Governador, em fazendo a abertura protocolar, solicitou o silêncio respeitoso e cristão pelo 
passamento da DM Helena, esposa do PID Soliva, e convidou a Domadora Alinéa para o ato da Invocação a 
Deus, seguindo-se a Acolhida às Bandeiras e entoação do Hino Nacional. A plenária dispensou a leitura da ata 
da 4ª reunião do Conselho –AL 07/08, por prévio conhecimento, a qual foi aprovada. Passou-se a instalação 
do Gabinete Distrital, apresentando, o Governador, o livreto-guia, disponibilizado a todos, contendo a 
normatização das instruções necessárias ao pleno desenvolvimento do ano leonístico, além do CD da 
Nominata e do “pin”. Através os Atos de nºs 01 a 04, registrados e publicados, nominou e empossou os 
membros do Gabinete: Secretário, Tesoureiro, Adjuntos, Presidentes de Região e de Divisão, e equipes de 
Assessorias. Mantidas a instituição bancária e mesma agência. Apresentada, discutida e aprovada a previsão 
orçamentária para o 1º semestre leonístico. Apresentadas moções para as futuras reuniões do Conselho: LC 
Aracruz, LC Cachoeiro Itapemirim, e LC Itaperuna. Por existir duplicidade, o LC Cachoeiro de Itapemirim, 
atendendo a apelo do Governador –pretenso a homenagear o vice-governador- retirou genilmente a moção, 
permanecendo a de Aracruz (2ºCD) e de Itaperuna (3ºCD). Na expectativa da homenagem, olvidou o 
Governador a fase programada de “encaminhamento das moções”, colocando-as, de pronto, em discussão, 
gerando interpelações construtivas dos Companheiros EGDs Ivan, Ráfare, Josias e Danilo. Revendo 
administrativamente o ato, o Governador encaminhou as moções a já empossada Assessoria para 
apresentação de parecer na 2ª sessão. Concedida “palavra livre”, pronunciaram-se os EGDs Nunes, Daniel, 
Darly; os Companheiros Roberto Lopes, José Carlos Lemos, Helio Lins, Siqueira, Cecília, Ma.Alípia, RosaMaria, 
Quaresma, discorrendo sobre o plano de ação, destacando os concursos, as inovações, e o entusiástico apoio 
ao lema, missão e metas. Ao encerramento, o Companheiro Governador manifestou o sentimento de 
responsabilidade e de honra no exercício do nobilíssimo encargo do desenvolvimento do plano de ação, 
visando o crescimento. Em anunciando a que passassem à 2ª parte da programação: “cofee break”, 
seminários e jantar de companheirismo, encerrou a sessão plenária com aplausos ao Pavilhão Nacional, 
lavrando-se a presente Ata que subscrevo juntamente com o Governador.

 CL Jorge Fortunato
Governador

CL Emerson Jorge da Rosa
Secretário 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ata da Segunda Sessão Ordinária 

Aos vinte dias do mês de julho de 2008, nas dependências do Vilarejo Praia Hotel, em Rio das Ostras, RJ, 
realizou-se a segunda sessão plenária da 1ª reunião do Conselho Distrital LC11, ano leonístico 2008/2009. Às 
10:00h, no exercício da função protocolar, o EGD Darly, fez a Composição da Mesa principal, convidando os 
seguintes Companheiros: Jorge Fortunato, Governador atual; EGDs Daniel (imediato), Nunes, Darly, Ráfare, 
Josias, Valenin, Pessanha, João Carlos, Wilson Paes, Danilo, Ivan (EPC), Aguillera; Secretário, CL Emerson; 
Tesoureiro, CL Jardel; Presidentes de Clubes: EGD Peçanha (R.Ostras Costa Azul), CL Eduar Silva (R.Ostras) e 
CL Luiz Ramos (Casimiro Abreu). O Governador, em fazendo a abertura protocolar, convidou a Companheira 
Iosana para o ato da Invocação a Deus, seguindo-se a entoação do Hino à Bandeira. Apresentados os 
pareceres favoráveis às moções para sediar os 2º e 3º CDs –na conformidade da sessão anterior- foram 
aprovadas pela Plenária. Também aprovada moção de profundo pesar pelo falecimento da DM Helena Soliva. 
Concedida a palavra ao EGD Daniel Azevedo –homenageado no jantar de companheirismo- para o 
encerramento festivo, de praxe, do ano leonístico 07/08, constando de: relatório final, premiações e 
homenagens. Apresentada e discutida a prestação de contas do 4º trimestre foi aprovada, com a ressalva da 
apresentação do relatório final. Seguiu-se a premiação de Clubes: * Eficiência administrativa: Porciúncula (3º) 
– Cach.Itap.Rubem Braga (2º) – Cachoeiro Itapemirim (1º); * Companheirismo: Campos (3º) –
Cach.Itap.Rubem Braga (2º) – Porciúncula (1º); * Atividades: São Mateus (3º) – Aracruz (2º) – Pinheiros 
(1º); * Expansão: Guarapari (3º) – Guaçui (2º) – São Mateus (1º); * Boletim: Cachoeiro Itapemirim (3º) –
Pinheiros (2º) – Cach.Itap.Rubem Braga (1º); * PABRÁS: São Gonçalo (3º) – Aracruz (2º) – Pinheiros (1º). 
Premiação de Dirigentes: * Presidentes de Região: André Perissé (D-3º) – Hélcio Coutinho (E-2º) – Eliane (F-
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1º); * Presidentes de Divisão: José Francisco (F1-3º) – Álvaro Costa (F2-2º) – Arlindo Canal (C1-1º); 
Assessores: Luiz Ramos (3º) – Odalva (2º) – Zuraide (1º). Convocada a Companheira Gilda Almeida, 
Assessora de Serviços Leonísticos às Crianças, para entrega de prêmios de seu concurso, sendo agraciados os 
Clubes: área de Saúde – Itaboraí – troféu Helen Keller; área de Educação – Niterói São Francisco -troféu 
Gabriela Mistral- e Cabo Frio –certificado. O Governador Imediato, Companheiro Daniel, homenageou, ainda, 
o Companheiro Emerson Jorge da Rosa, Presidente da Divisão E2, com o título de Companheiro de Melvin 
Jones, como reconhecimento por reativar o LC Rio das Ostras. Dada a palavra ao EPC Ivan Lindenberg para 
prestação de contas da Coordenação SightFirst, foram relacionados os 25 (vinte e cinco) Companheiros de 
Melvin Jones, os quais aguardam a Comenda de Lions Internacional. Homenageados, enfim, o casal Darly e 
Odalva – Secretários do Distrito e Assessores executivos da Sede; o Companheiro Laudir –Assessor e 
Conselheiro; a Companheira Ivone –incansável na ,locomoção dos Leões para as reuniões oficiais. Usaram da 
palavra, ainda, Companheiros/as, enaltecendo os feitos do casal Daniel.Iosana na liderança de seu ano, com 
relevantes serviços prestados ao Leonismo. Em agradecendo, em sua despedida, o casal, emocionado e grato, 
compromissou-se com a atual governadoria na continuidade do serviço prestado, em reciprocidade, 
objetivando o ideal maior de aumento e conservação. Retomando a fala, o Governador Jorge Fortunato –
notório emotivo- parabenizou o casal Governador Imediato, cujas qualidades de simplicidade, persistência, 
tolerância, harmonia e espírito leonístico, a todos cativaram em inequívoca demonstração do alcance das 
metas propostas. Dirigindo-se ao Plenário, Fortunato e Alinéa agradeceram o esforço, a dedicação e o carinho 
dos Clubes anfitriões, de tantos Companheiros/as enusiastas, e reafirmaram a disponibilidade integral ao 
Distrito, à disposição dos Clubes, dos Dirigentes e dos Associados, com a orientação e os recursos oferecidos 
por Lions Internacional, estimulados pelo incentivo e pela motivação do Presidente AL BRANDEL com “Milagres 
através do Serviço”, pois “onde existe um grande amor, haverá sempre milagres”, realizados por Leões –
“heróis de todos os dias”. Com a conclamação de COMPROMETA-SE A SERVIR, na súplica de que “não se 
abandona o Ideal, nem o Companheiro, nem o Leonismo”, vez que, realmente, “nós fazemos a diferença no 
mundo”, encerrou a Sessão Plenária, com todos de pé a aplaudir 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 
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