
Queridos e queridas Leões, meu nome é Ivete Ranalle de Noronha, 

sou do Lions Clube São Caetano do Sul – Distrito LC5 PIP Augustin 

Soliva - DG João Claudino e CaL Fátima-Brasil. 

Sou a mais velha de três irmãos, fui doente durante a infância e 

adolescência, não podia me cansar, era aquela que sempre 

organizava as brincadeiras. Nessa época fui muito ajudada. Então, 

acredito que veio daí o senso de organização e a vontade de 

colaborar com ações que melhorem a vida das pessoas. 

Sou casada há 43 anos com o CL Murilo, temos 3 filhas, 5 netos (4 

aqui e um no céu), empresária no ramo de auto peças por mais de 25 

anos, hoje aposentada. 

Conheci o Lions através dos meus tios, o saudoso casal PDG Manoel 

Martins Martins e DM Santinha, que convidavam a mim e o Murilo 

para participar dos eventos do Clube. Fomos frequentando, 

conhecendo aos poucos e gostando cada vez mais. Ingressamos no 

Lions em maio de 1997, ele como CL e eu como Domadora, pois o 

Clube não aceitava CaL. 

Fui uma Domadora atuante e servi ao Clube em várias funções: 

coordenadora da Festa Italiana por muitos anos, tesoureira da 

caixinha das Domadoras e responsável pelos bingos. Participei de 

todos os eventos e campanhas realizadas pelo Clube. Fui 

Coordenadora Feminina da Região ABCD na Governadoria do PDG 

Roberto Weingrill e da Cal Vera, onde ganhamos o 1º.lugar no 

concurso do baile temático “ANOS 60”, na Convenção Distrital no 

SESC Bertioga. Fiz a Tesouraria da Convenção da querida e saudosa 

PDG Cecília Eman - apesar do meu nome não constar porque eu era 

Domadora. Aliás, fiz curso de Leão Orientador acompanhando o CL 

Murilo, mas também não tenho certificado pois o Clube ainda não 

aceitava CaL – eram outros tempos. Fui Domadora com muito 

orgulho por 21 anos, construí uma base sólida, aprendi muitas coisas 

de Lions e também para a vida!  

Ainda como Domadora, na 1ª.Gestão do IPDG Edson Neves, adquiri 

um título MELVIN JONES me tornando assim MJF!   

Finalmente, em Outubro de 2018, na Governadoria do PDG Juventino 

Borges e da CaL Beth, eu e mais 12 mulheres tomamos posse como 

CCaLL no LC São Caetano do Sul, numa noite memorável, com a 

presença de dois Governadores em exercício pertencentes ao mesmo 

Clube, o PDG Juventino (Ativo) e o saudoso PDG Leandro Raphael 

Alves do Nascimento DLC-4 (Honorário), tivemos também a honra da 

presença de muitos CCLL, CCaLL e DMs do DLC5. Foi uma Festiva 

maravilhosa! Meu padrinho é o CL Murilo Noronha. 



Começando como CaL, de imediato assumi a função de Assessora do 

Concurso de Fotografia do Meio Ambiente na Governadoria do PDG 

Juventino. Em Fevereiro de 2019, fiz o 1º IDLL – Instituto Distrital de 

Liderança Leonística - em São Caetano do Sul e fui convidada para 

fazer o IRLL em Campinas, onde aprendi muito. Entusiasmei-me e, 

com o incentivo da CaL Paulinha Andrade, lancei-me o desafio de ser 

Presidente do LC São Caetano do Sul no ano de comemoração dos 65 

anos do Clube. 

Fui Assessora do Concurso de Fotografia do Meio Ambiente na 

Governadoria do PDG Luiz Carlos Prado e da CaL Teresa-2019/20. 

Na Governadoria do PDG Waldomiro Ramos e da CaL Vera-2020/21, 

fui Assessora do Concurso de Fotografia e Presidente do LC São 

Caetano do Sul no aniversário de 65 anos de fundação! Cumprindo o 

desafio, com muita honra, fui a 1ª. mulher a presidir o Clube!!! 

Realizamos as cinco Ações recomendadas por Lions Internacional e 

outras mais, apesar das dificuldades pois estávamos em 

confinamento. Na minha presidência entraram dois novos Leões! 

Quando da Governadoria do PDG Edson das Neves e da CaL 

Margareth-2021/22, fui Presidente da Divisão ABCD1–Clubes de São 

Caetano do Sul. No Clube fui Coordenadora de LCIF e Combate a 

Fome.  

Agora, na Governadoria do DG João Claudino e da CaL Maria de 

Fátima, sou novamente Assessora do Concurso de Fotografia do Meio 

Ambiente. No Clube sou GST. 

Gratidão ao Lions que me proporciona aprender sempre e a evoluir 

cada vez mais! Obrigada!!! 

 


