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

Ata da 4ª Reunião do Conselho Distrital 

ATA da 4ª reunião do Conselho Distrital, nas dependências do Vilarejo Praia Hotel, em Rio das Ostras/RJ, no 
dia 24 de abril de 2009, no horário previsto de 14 às 17h. Composta a mesa diretiva com os Companheiros 
Jorge Fortunato – governador, José Adalberto – vice-governador, Ivan Lindenberg – EPCG, Emerson Jorge 
Rosa – secretário, Jardel Marinho Rosa – tesoureiro, EPCG Pedro Aurélio Gonçalves e GD Gerson Vilella. 
Abertura de praxe, com a Invocação a Deus pela Cal Zuraide, entoando-se o Hino à Bandeira. Considerações 
iniciais pelo governador de agradecimento, dando conhecimento do cumprimento das obrigações estatutárias 
e legais e do gerenciamento. Dispensada a leitura da ata da 3ª reunião, por prévio conhecimento, posta em 
discussão –sem comentários- aprovada à unanimidade. O tesoureiro do Distrito apresentou, por recurso 
visual, relatório financeiro do 3º 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 em 
campanhas. Renovação nos cargos, com novas idéias. Comunicação – imagem do peixe. EGD João Carlos –
LC São Gonçalo: Homenagem às mulheres. Anúncio de palestra e exposição sobre CADEVISG. CL Álvaro –
presidente: justificativa da ausência das presidentes das divisões 1 e 2. Realçou o Seminário da região, com 
palestra sobre OSCIP, com apoio SEBRAE, de real importância para os Clubes de Lions e futuro do Movimento. 
Região E: Cal Nilma – presidente LC Macaé: Campanhas beneficentes, com doações diversas, destacando a 
doação de cadeira postural, exemplificando sua utilidade, até emocional. CL Antonio Almeida – presidente LC 
Araruama: realismo nas atividades e campanhas, possibilidades concretas em beneficência, novos associados. 
CL Vanderlan Peçanha – presidente do LC RO Costa Azul: atividades em parceria, destacando a regularização 
fundiária na periferia, assumindo a carga pecuniária dos impostos. Feira da saúde permanente. Clube novo e 
em renovação. Região B – CL Sandro: Seminário realizado; dificuldades em Clubes fracos; participação 
constante. Cal Penha - Dv B2: Comitê realizado; cumprimento das metas; crescimento: esforço para fundação 
de Clube em Cariacica., apesar das dificuldades de saúde com familiares. Destacou oportunidades de vida e a 
importância do Leonismo. Cal Leila – presidente LC Serra: várias campanhas e atividades: orfanato, bazar, 
doações. Posse de associados e aniversário do Clube. EGD Darly – presidente LC Guarapari: relatando 
sucessos e dificuldades; Clube em dia, com eventos e ações direcionados às crianças e adolescentes; 
assistência a menores deficientes; realização de feiras de saúde. Instrução leonística, visando a capacitação. 
Novos associados. Região D – Cal Maria da Conceição, representada pela CaL Zuraide: Seminário realizado, 
atuante e participativo. Metas cumpridas. Atividades e campanhas. Cal Luzia – presidente LC Porciúncula: 
relatórios em ordem; Comissões com projetos em execução, tais como: meio ambiente (plantio, recolhimento 
de pilhas). Campanhas de arrecadação de fundos; parceria com órgãos de saúde. Atividades com animação. 
Serviço em família com instrução leonística. Presença nos Conselhos municipais. Em seguimento, nomeada a 
Comissão de Credenciais para imediato funcionamento: CCLL José Carlos Lemos, Arival Dubai, Márcio 
Quaresma, Roberto Lopes Almeida e Everaldo Monteiro. Concedida a palavra livre: CL João Gustavo – LC 
Niterói São Francisco: motivação para o Leonismo, sendo político a serviço e da natureza na preservação de 
gerações. Homenagens prestadas aos “voluntários” presentes: pai da CaL Zuraide, com 88 anos, e mãe do 
EGD Josias, com 102 anos. Apresenta-se a Assessoria de Moções para transmissão de seus pareceres, os 
quais, individualmente, após discussão, foram aprovados: 1- recomendação de grupo de trabalho –OSCIP-
para próximo ano leonístico: encaminhada ao futuro gabinete para análise. 2- atualização dos Estatutos e 
Regimento: encaminhada à Comissão de Moções da Convenção. 3- instituição de equipe de transição na 
Governadoria: encaminhada à Comissão de Estatutos e Regulamentos da Convenção. 4- homenagem de 
honra leonística: encaminhada à Comissão de Estatutos e Regulamentos da Convenção. 5- indicação do CL 
José Eduardo Côgo (Colatina) para 2º VGD: encaminhada com solicitação complementar à Comissão de 
Moções da Convenção. 6- indicação do CL VG José Adalberto (Aracruz) para GD: encaminhada à Comissão de 
Moções da Convenção. 7- recomendação de endosso à candidatura do EGD Roberto Weingrill a DI AL 10/12: 
encaminhada à Comissão de Moções da Convenção. Tempo em que fez-se reconhecimento ao excelente 
trabalho de atualização, revisão e registro dos Estatutos e Regulamento, efetivado pelo CL EGD Luis Carlos 
Nunes. Ao encerramento, anuncia a solenidade de abertura da Convenção, 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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