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Ano Leonístico 2006/2007
GD Gumercindo Moura / CaL Nilma Ribeiro Moura
“De Mãos Dadas Para Melhor Servir”
São Mateus - ES

Ata da 3ª Reunião do Conselho Distrital
Aos 24 de fevereiro de 2007, realizou-se na sede do LC. São Mateus - Cricaré, na cidade de São Mateus - ES,
o 3º CD, tendo inicio às 08:00 horas com um delicioso café colonial e às 9:30 min. o início dos trabalhos.
Contou com a presença de 07 ex - Governadores: CL. Luis Carlos Nunes - gov. 05/06; CL. Darly Vasconcelos gov. 03/04; CL Josias Marques de Azevedo - gov. 00/01; CL Antônio Moreira - gov. 99/00; CL. Wilson Tótola gov. 95/96; CL. Wilson Paes - gov. 94/95; CL. Jair Pinheiro Torres - gov. 93/94; a do Vice Governador - CL.
Daniel Barbosa; de 09 Assessores; EGD. Josias Marques de Azevedo (extensão); CaL Zuraide de Figueiredo
Guedes (assessoria de LCIF e aumento de participação de sócios); EGD. Luiz Carlos Nunes (presidente do
comitê de honra); CL. Ivan Lucio da Fonseca (cartaz da paz); EGD Antônio Moreira (oportunidade leonística
para jovem); CL. Aloísio de Souza (conservação de sócios); EGD Wilson Tótola (educação esporte e lazer) EGD
Wilson Paes (prevenção de AIDS); EGD Jair Pinheiro Torres (marcos e monumentos leonísticos); de 04
Presidentes de Região: CL José Carlos Ferrer (A); CL Zoé Antônio Donati (B); CL Francisco Roberto Moreira
(C); CL Jorge Fortunato (E); 04 Presidentes de Divisão: CL Jorge do Nascimento Dias (A-2); CL Dalton Coelho
Duarte (B-l); CaL Maria da Gloria Santiago (B-2); CL. Walter Nunes (D-2); 05 Clubes da Região A -LC São
Mateus - 19 associados, LC Nova Venécia - 06, LC Pinheiros - 03, LC Mantenópolis - 04, LC Colatina - 02; 08
Clubes da Região B - LC Aracruz - 02 associados, LC Vitória-8 de Setembro - 02, LC Serra - 04, LC Linhares 03, LC Guarapari - 04, LC Vila Velha - 02, LC Vila Velha Glória - 02, LC Piúma - 01; 04 Clubes de Região C LC Cachoeiro do Itapemirim - 02, LC Campos - 02, LC Campos Goitacá - 02, LC Campos Planície - 01; 02
Clubes de Região D - LC Porciúncula - 11, LC Cardoso Moreira - 01; 01 Clube de Região E - LC Casimiro de
Abreu - 04; perfazendo um total de 98 associados presentes. Iniciando os trabalhos EGD Wilson Paes, mestre
de cerimônias convidou o CL Governador do Distrito LC 11 Gumercindo Moura, a Secretaria do Distrito LC 11 a
CaL. Nilma Ribeiro Moura, o EGD Jair Pinheiro Torres, o EGD Antônio Moreira, EGD Josias Marques de
Azevedo, o EGD Darly Anacleto, o EGD Wilson Tótola, o EGD Luiz Carlos Nunes, o Vice Governador Daniel
Barbosa e o CL. Joaquim Henrique Rodi Viana, Presidente do LC São Mateus - Cricaré, clube anfitrião, para
compor a mesa diretiva. Declarada aberta a assembléia, a CaL Iozana Azevedo fez a invocação a Deus. Foram
designados para guarnecer a bandeira do Brasil, o CL Rodi Viana; a Bandeira do Estado do Rio, o EGD Wilson
Paes, a bandeira do Espírito Santo, o EGD Wilson Tótola, a bandeira do município, o Vice Governador Daniel
Azevedo e o pavilhão do Lions o EGD Moreira. Após ouvir a primeira estrofe e o estribilho do Hino à Bandeira,
o EGD Wilson Paes entregou o colar de mestre de cerimônia. O Governador Gumercindo ao iniciar a
assembléia, fez uma preleção muito oportuna sobre uma pergunta feita pelo CL Celso Novaes, de LC Nova
Friburgo "O Lions está morrendo?" O Governador desenvolveu a palestra, utilizando o Show" do Distrito,
falando do companheirismo, do código de ética do Leão, das mudanças que devem ser feitas, do respeito à
opinião dos companheiros, do fortalecimento dos clubes de Lions, da renovação dos clubes com a entrada de
grupos de companheiros jovens. Solicitou que se jogue fora as mágoas, as invejas, deletando tudo que nos
fazem mal para que coisas boas possam acontecer. Temos que vencer os obstáculos, porque o Lions é um
movimento contínuo, permanente, nos preparando para as mudanças. E reformulou a pergunta: "O Lions está
morrendo?" Ou será este um , novo momento? Ao final da palestra, foi aplaudido por toda a assembléia.
Dando continuidade o Governador fez os informes em relação ao Lions Internacional. O Distrito LC 11, está
com um crédito de quase 500 dólares, de depósitos não identificados feitos pelos clubes. No dia 10/08/2004,
pagamento de 174,22 dólares (R$ 500,00); no dia 09/08/2005 -50,63 dólares (R$ 120,00); no dia
31/10/2005 -178,57 dólares (R$ 400,00) e no dia 11/01/2005 -,44,84 dólares (R$ 100,00). Solicitou que
fosse verificado em seus clubes se houve algum desses pagamentos, com comprovante, para ser creditado
pelo Lions Internacional. A partir de julho deste ano, o clube de Lions só poderá dever ao Lions Internacional,
1000 dólares ou 20 dólares por Leão, pela quantia menor. Com esta dívida o Clube já entra em "status quor".
Se ultrapassar a 50 dias terá a carta constitutiva suspensa e prazo de 90 dias para regularizar a situação,
sendo que o pagamento poderá ser parcelado. Foi descoberto um crédito de R$ 750,00 junto a Receita Federal
do nosso Distrito por multas pagas com erro de código. Como estamos devendo a Receita R$ 1000,00, vamos
resolver pagando só a diferença. Quanto aos projetos apresentados pelo LC. São Mateus -Cricaré, LC Nova
Friburgo, a ajuda não veio porque é preciso sanar alguns problemas que ficaram de outras gestões. O Lions
Internacional não fornece subsídios enquanto estiver projetos antigos pendentes. O EGD Darly Vasconcelos
solicitou cópia do relatório de reunião, que como membro de Comitê de Honra e direito a voto, recebeu na
hora das mãos de secretária do Distrito. Foi feita a proposição de não leitura da ata do 2° CD, pelo EGD Jair
Torres, uma vez que todas já receberam a ata antecipadamente. O EGD Josias Marques, solicitou a correção
na ata, dos nomes de Sônia Borges e Zoe Donato Antônio. Após a discussão e votação foi aprovada por
unanimidade. Foi lida pela CaL. Nilma Moura, o parecer de Comissão de Finanças que foi aprovado, como
também a previsão orçamentária que também foi aprovada. O EGD Nunes, fez uma consideração sobe o
pagamento da funcionaria da sede em Guarapari. A previsão era do 1° semestre do ano Leonistico
2006/2007.Gumercindo, solicitou que os informes dos Clubes sejam encaminhados ao Distrito em tempo
hábil. Com a ajuda do CL Elbert (LC Campos) e CaL. Maria Alípia (LC Araruama) foi feita um documento com
normas de auditoria e procedimentos contábeis que estão sendo encaminhados aos Clubes. Somos isentos do
pagamento do Imposto de Renda, mas somos obrigados a declarar. Temos que fazer a Rais, apesar de alguns
Clubes não terem empregados e nem pagar INPS. É um ABC da contabilidade do Clube, com planos de conta
e informações que devem ser prestadas pelo Clube. O Governador agradeceu ao CL Ivan Lucio, assessor do
cartaz da Paz, pelo seu trabalho junto aos Clubes.foram chamados os Presidentes dos Clubes: Niterói São
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Francisco; Santo Antônio de Pádua; Porciúncula; Aracruz; Piúma; Campos Planície; Itaboraí - o vencedor do
Distrito com o cartaz do aluno Alberto Martins de Aguiar, para receberem um certificado de reconhecimento
para cada aluno participante.lnformou ainda que o vencedor do Distrito Múltiplo foi o LC- 8. Agradeceu a todos
os Clubes que participaram do cartaz da Paz, que estão expostos na entrada do Clube- São Mateus - Cricaré.
O CL Ivan Lucio fez o sorteio de uma cadeira de rodas para os Clubes participantes, quando o LC Niterói São
Francisco saiu vencedor. Na gestão do CL Luiz Carlos Nunes, através da campanha Sight First II, dois Clubes
LC Macaé e o LC Piúma foram sorteados e agraciados com o Titulo de Companheiro Melvin Jones. No LC
Macaé foi sorteado a CaL Magdalena Castro e no LC Piúma, o CL Ivan Lucio da Fonseca. O Governador
solicitou que todos os ex-Governadores presentes entregassem ao CL Ivan Lucio a placa e o Pio de CL Melvin
Jones. O Governador leu a justificativa da ausência no CD EGD Henrique C. Miguel, o EGD Josias Marques
justificou a ausência do EGD Danilo Duarte e do EGD Arabelo do Rosário, ambos com problemas de saúde. O
EGD Wilson Tótola justificou a ausência do EGD José Brasileiro Dourado que esteve presente na véspera na
noite do Companheirismo, por estar de plantão no dia de hoje. O Governador Gumercindo leu as moções de
subscrição do candidato a Vice - Governador Jorge Fortunato, do Lions Clube de Araruama, Cabo Frio e São
Pedro da Aldeia. O Governador trouxe alguns kits de novos sócios, recebido graciosamente pelo CL Zander de
Goiânia que estão a disposição dos Clubes que precisarem. O CL Aloísio de Souza (LC Campos), assessor de
conservação de sócios, foi chamado para ser o mediador do Pinga Fogo. Ele aproveitou para convidar todos
para a última assembléia festiva do LC Campos Goitacá no dia 07 de março, isto porque haverá a fusão do LC
Campos e LC Campos Goitacá, com o fim de fortalecer o leonismo. O Governador Gumercindo comentou sobre
o Pinga Fogo do 2º CD, sobre a posição das bandeiras. A bandeira do Estado que fica à direita do pavilhão
Nacional é a do Estado do Rio de Janeiro por ser o Estado mais antigo. Com a palavra o CL Francisco Roberto
Moreira, LC Campos Planície, Presidente de Região C, comenta sobre a fusão dos Lions Campos. Acredito que
o LC Campos Planície também terá que tomar esta atitude, para que possamos trabalhar por Região. O EGD
Antônio Moreira, LC Nova Venécia, diz que a atitude tomada pelos Lions de Campos é um ato preventivo. O CL
Tótola, tentou fazer isso com os Clubes do Norte do Espírito Santo, mas infelizmente não deu certo, os Clubes
acabaram fechando. Por favor não deixem entrar em seus Clubes discussões sobre política, raça e religião. Eu
sou político mas não aceito fofoca política que estraga os Clubes. Parabenizo o LC Mantenópolis e o LC
Colatina que estão colocando Companheiros jovens nos Clubes e esta dando certo. O CL Aloísio, comentou que
Campos esta passando por um problema político sério. Foi criado um fórum para discutir esse problema. Toda
4ª feira, na Associação Comercial de Campos reúnem - se representantes de Lions, da OAB, e demais
autoridades constituídas para fazer uma cobrança política. A CaL Iosana disse que quem quer ser político,
pode ser Leão. Fui candidata a vereadora, junto com outros dois Companheiros do Lions, mas dentro do Clube
não houve nenhum problema quando só 02 companheiros foram eleitos. No LC Montanha, a política acabou
com o Clube de um dia para o outro. Nós políticos, devemos saber contornar situação. O CL Fabio Gomes, LC
São Mateus, sobre a política, tenho muito medo da política interna nos Clubes. Ela é perniciosa e está
crescendo. Gostaria de comentar quanto a cobrança nos jantares nos Clubes que são visitados. Quando fui
presidente de São Mateus -Cricaré, segui os Clubes de Nova Venécia, São Gabriel da Palha e outros que não
cobraram o jantar. Quantas vezes visitamos um Clube, pagamos caro e ficamos isolados na reunião? Na
organização deste CD, não nos preocupamos em conseguir hotéis e alimentação mais barata. A CaL Graça
ficou muito feliz em conhecer novos companheiros. Devemos ser mais unidos. Após a palestra do Governador,
nos sentimos renovados e mais motivados. Gostaria de pedir ao CL Daniel que ao entrar como Governador,
pense na parte financeira nas visitas a outros Clubes. O CL Walter Nunes - LC Cardoso Moreira, presidente de
Divisão D-2, agradeceu aos Companheiros de São Mateus- Cricaré. Agradeceu também o casal Governador
Gumercindo e Nilma, que na visita em nosso Clube, conseguiu retomar 02 sócios fundadores do Cardoso
Moreira, com suas palavras. 15 dias depois eles voltaram ao Clube para dar posse a eles e a uma
companheira. Em nosso Lions, temos como Companheiros, o Prefeito, uma vereadora, o secretario de saúde,
e o de educação e tudo corre tranqüilo. A política dentro do Clube é outra. O EGD Tótola, diz que é político,
mas já esta no 5º mandato como presidente do Clube e a política não atrapalha porque ele não leva a política
para dentro do Clube. Na construção do asilo, contamos como apoio de um deputado. A política é valida na
hora certa. O que é ruim e' a politicagem dentro do Clube. Outro cuidado que se deve ter é com a freqüência
dos Companheiros. Existem companheiros,que por um ou outro motivo, freqüentam pouco as reuniões, mas
em compensação ajudam muito em nossas Campanhas. É preferível recuperar um Sócio antigo do que trazer
novos Sócios. Acho que o motivo do fechamento de alguns Clubes do Norte do Espírito Santo por falta de
vontade dos Companheiros. CL Elbert Tavares - LC Campos -parabenizou o Governador pela palestra e diz que
o seu Clube está de braços abertos para receber os companheiros do LC Campos Goitacá. DM. Laís Maria - LC
Campos - Goitacá, diz que tem, muito orgulho em ser domadora. Somos o alicerce do Clube, Leão sem uma
boa Domadora, não é Leão. Solicitou o CD da palestra do Governador para passar para os novos sócios.
Vamos mostrar para os novos leões que o Lions não está morrendo. Faço parte do fórum da sociedade civil
organizada de Campos. Fui a única mulher presente da 1ª reunião. Quero dizer ao CL Wilson Paes que o nosso
Clube, após a união com LC Campos será muito mais forte. CL Zoé Donati, LC Aracruz, presidente de Região
B, agradeceu a EGD Josias Marques pela correção de seu nome na ATA do 2º CD. Falou sobre a junção dos
Clubes de Campos. É uma de desprendimento que devemos aplaudir. O Lions Clube Goitacá vai abrir mão de
sua estoria para o bem do leonismo. Não adianta termos muitos Clubes fracos, é preciso ter Clubes fortes.
Quando fui Assessor de extensão fui orientado para fundar novos Clubes que no final, fecharam. Lá em
Aracruz era para fundar Clubes das cidades pequenas próximas, mas preferimos fortalecer o nosso Clube que
hoje tem 61 sócios. Parabéns ao LC Campos Goitacá, com certeza isso vai fortalecer o Distrito. CL Francisco
Roberto Moreira - LC Campos Planície presidente de Região C, queria perguntar ao LC São Mateus como
conseguiu essa sede tão boa? O Vice -Governador Daniel explica sobre a sede do LC São Mateus. Era um
Clube social que estava fechado e deteriorando, era um antro de drogas com as portas de compensado
pregado. Fomos ao Prefeito e em 05/08/99 conseguimos, após edital de convocação dos sócios que não
apareceram. No dia 21/09/99, fizemos um baile na festa do município, após a ajuda do Prefeito e
companheiros com a reforma do Clube. Depois do prédio arrumado apareceu os sócios querendo vender o

file:///C:/Users/~PAULO/Documents/Gestões%20Anteriores/ata306_07.html

23/08/2012

Lions Clube Distrito LC - 11

Página 3 de 3

título para o Lions Club. Este foi o início e estamos certos que daqui não sairemos nunca. Quero agradecer a
presença de todos aqui, a palestra do nosso Governador que muito nos motivou. O CL Aloísio ainda deu a
palavra a jovem Jamile de Mantenópolis. Ela diz: vim representar os filhotes do Lions, falou sobre o
entusiasmo de seu Clube do propósito de implantar um Clube de Castores lá. Minha família está muito
envolvida com o Lions. Sabemos que o Lions devem ser de todos, com todos e para todos. Nosso lema é "Nós
Servimos", com isso precisamos entender o que é o movimento de Lions, antes de servir. A sociedade precisa
conhecer nossos objetivos, nossa filosofia. Temos que mostrar o nosso serviço para sociedade. O CL Aloísio,
parabenizou a jovem Jamile por suas palavras e encerrou Pinga Fogo. O EGD Nunes, pediu a palavra para
agradecer aos Companheiros de São Mateus - Cricaré pela organização do CD e pelo carinho, calor humano
que recebemos aqui. Esclareceu sobre o LC Linhares que fez um pagamento no Banco do Brasil após
encerramento da nossa conta do Distrito. Não podemos mais mexer nessa conta. O CL Gumercindo poderá
resolver através da ATA. O LC Barra de São João está equivocado quando ao depósito feito em 22/03/2006,
dizendo ser depósito antecipado. Neste mês não tínhamos nem o valor do depósito. Me perdoe o Clube de
Barra de São João, mas esse depósito foi uma relação ao exercício de 2005. Agradeço ao Governador pelo
Pinga Fogo que dá oportunidade a todos se manifestarem. Parabéns a Jamile por suas palavras. Gumercindo
agradeceu as explicações de Nunes. É importante o esclarecimento do ex- Governador da época, por não
temos vivenciado o problema. Agradeceu a todos os presentes e incentivou aos Companheiros de Colatina
para levar em frente o projeto do Centro de Reabilitação do Deficiente Visual. Já falamos com Jennifer, que
por carta nos informou que o Lions Internacional já recebeu o projeto, cumprimentando o Distrito pelo
mesmo. Vamos lutar para cumprir as exigências do Lions Internacional. Agradeceu a CL Wilson Paes por ter
sido mestre de cerimônia este companheiro há treze anos realiza no Cube de Cardoso Moreira, palestras para
as mães, ao CL Rodi, que não mediu esforços para realização do CD. Tivemos um problema com a data
prevista pela Governadoria, com o Clube alugado para evento. Conseguimos conciliar a data e agradecemos o
carinho do Clube na realização deste CD. Agradeceu a todos os companheiros e os que se participaram deste
CD, citando os nomes dos que compunham a mesa e os que se manifestaram no Pinga Fogo. Solicitou ao
Divino Mestre, que mantenha essa juventude no coração de vocês, essa simplicidade e que vocês tenham
seus sonhos realizados. Convidou a todos para Convenção em Macaé nos dias 13, 14 e 15 de abril. Convidou o
CL Rodi para fazer a saudação pelo Brasil. Rodi justificou a ausência de Maria Mota, presidente de Divisão A-I
e do CL Paulo que estão acompanhando a doença da mãe de Maria em Vitória. O LC São Mateus -Cricaré, quer
abraçar a todos os presentes, agradecendo a todos os companheiros e domadoras, principalmente minha
domadora Cleuda pela ajuda. Após a oração pelo Brasil, a CaL. Iosana guarneceu ao pavilhão Nacional. Foi
justificado através de carta e e-mail a ausência dos Clubes Macaé Imbetiba e Niterói Vital Brasil. Esta ata vai
assinada por mim, CaL. Nilma Ribeiro Moura, secretária do Distrito LC-11.
CL Gumercindo Moura
Governador do Distrito
CaL Nilma Ribeiro Moura
Secretária
Topo
Voltar
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