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GD Gumercindo Moura / CaL Nilma Ribeiro Moura
“De Mãos Dadas Para Melhor Servir”

Cachoeiro de Itapemirim - ES

Ata da 2ª Reunião do Conselho Distrital 

Aos vinte dias do mês de outubro, teve inicio às 9:30. min. o 2º CD do Distrito LC 11, na sede do LC 

Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo com a presença de oito ex- Governadores, treze Assessores, cinco 
dos seis Presidentes de Regiões, todos os Presidentes de Divisão, trinta e quatro Clubes perfazendo seu total 
de cento e oitenta e sete associados presentes. O diretor de protocolo, EGD Valentim Melon, compôs a mesa, 
chamando os Companheiros; Governador Gumercindo Moura, o EGD Luiz Carlos Nunes, Governador imediato, 
o EGD Henrique C. Miguel, o EGD Wilson Paes, o EGD Josias Marques de Azevedo, o EGD Darly Vasconcelos, o 
EGD Jair Torres, o EGD Danilo Duarte, o Vice Governador Daniel Barbosa, a Secretaria do Distrito CaL. Nilma 
Moura, o Tesoureiro do Distrito CL. Allan Miranda, o Presidente do Clube anfitrião Arlindo Canal, o Presidente 
de Região "E" Jorge Fortunato, o Presidente de Divisão Cláudio Guimarães, o Presidente do LC Cachoeiro de 
Itapemirim Frade e Freira, Sergio Malheiros. O Governador deu Inicio a reunião convidando para fazer a 
invocação a Deus a DM Elizabeth, esposa do Secretario do LC Cachoeiro de Itapemirim João Aprígio Menezes 
para guarnecer o pavilhão do Lions o Presidente do LC Cachoeiro de Itapemirim, o CL Arlindo Canal; a 
bandeira do Estado do Rio, o CL. Sergio Malheiros; a bandeira do Espírito Santo o CL André Luiz Perissé, a 
bandeira do Cachoeiro de Itapemirim o CL Hélio Lins; o pavilhão nacional a CaL Sonia Borges. Após a 1
estrofe e estribilho do Hino à Bandeira, o Governador Gumercindo agradece a participação de todos e ao 
Comitê de Honra que compõem a mesa. Foi lida a mensagem do Governador que fazia parte do relatório do 2
CD. Foi dada a palavra ao CL José Antonio Donato, Presidente da Região "B", LC Aracruz, diretor geral da 
Convenção Distrital em Aracruz. Ele falou sobre o resultado da última Convenção e do material que ele trouxe 
para ser entregue a cada Presidente de Clube, cada dirigente Leonístico, para cada Assessor do Distrito e 
membros do Comitê de Honra. Este material foi feito num documento com mais de cem páginas transcritos 
em CD e DVD, que contem todos os eventos e palestras da Convenção. Ele solicitou que os dirigentes levem o 

material para os Clubes de sua Região ou Divisão que não compareceram. A comissão de Finanças, composta 
pelo EGD Valentim Melon, CL Aluízio dos Santos e CL Mauri Viana que após a leitura pelo EGD Valentim Melon, 
do relatório do Balancete do 1º Trimestre do AL. 2006/2007 da Governadoria do DLC11, foi colocada em 
discussão e aprovação. Foi composta a comissão para analise das moções apresentadas, tendo o EGD Wilson 
Paes como Presidente, o CL José Boechat e a CaL Zuraide de Figueiredo Guedes. O Governador passou a 
Presidência da mesa para o Vice Governador Daniel Barbosa para poder reunir em outra sala com o Comitê de 
Hora para resolver o problema da sede do Distrito, Chamando ainda o CL Davi Loss, LC Cachoeiro de 
Itapemirim para ser o mediador de Pinga Fogo entre os presentes. O Companheiro Daniel cumprimentou a 
todos e passou a palavra ao CL Davi que falou de importância do Pinga Fogo, uma oportunidade dos 
Companheiros esclarecerem suas duvidas com troca de experiência. Usaram da palavra o CL Roberto Moreira, 
Presidente da Região "C", LC Campos Planície que comentou que alguns Clubes estão abolindo a instrução 
Leonística e que sentiu sem prestigio por ter sido cobrado no jantar da véspera. Como o Presidente de Região 
ele não é cobrado nos Clubes de sua Região. O CL Davi comentou que a obrigação do Leão é pagar o jantar, o 
Clube pode aceitar ou não. E o caso do Tesoureiro, ele não é cobrado, o Leão deve procurá-
CL João Aprígio Menezes Secretario do LC Cachoeiro de Itapemirim disse que aprendeu muito com o CL Davi e 
EGD Deymoré. Fui a muitas reuniões e via sempre o EGD Deymoré pagar o jantar logo que chegava na 
reunião festiva, comentou. O CL Marcelo Ferreira, Assessor de Conscientização Acerca de Drogas, LC Cabo 
Frio, comentou. Sobre a posição do Secretario junto à mesa diretiva. Fica sempre a esquerda do Presidente 
para fazer a atas. Esta correto? O CL Davi pergunta se isso esta escrito em algum lugar? No protocolo do 

Lions, não fala. O CL André Perissé, Presidente de Divisão "D-l”, LC Itaperuna falou sobre a posição das 
bandeiras. A CaL Eliane Prates de Figueiredo, Presidente da Divisão "F-l", LC Niterói São Francisco comentou 
que não podemos perder a oportunidade de aprender sempre. O CL José Boechat, Presidente da Região "D", 
LC Itaperuna que o Secretario deve ficar a esquerda do Presidente para atendê-lo. O CL Jorge Fortunato, 
Presidente da Região "E", LC Casimiro de Abreu, diz que como nosso Distrito tem dois Estados, a tradição diz 
que no Espírito Santo, a sua bandeira fica à direita da Nacional e no Estado do Rio, a sua bandeira fica à 
direita da Nacional. CL Ivan Lucio Fonseca, Assessor de Cartaz da Paz, LC Piúma pergunta - aonde esta escrito 
que se o Governador for do Estado do Rio, a bandeira tem de ficar à direita da Nacional? Vamos fazer uma 
moção para definir sobre esse assunto. O CL Hélcio Coutinho, Assessor de Audição e Trabalho com Surdos, LC 
Saquarema afirma se o Governador é a maior autoridade presente, a bandeira do seu Estado deve ficar a 
direita. CL Zoe Antonio Donati, presidente da Região "B", LC Aracruz diz: na gestão de bandeira, no 
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Cerimonial do Itamaraty, a que fica à direita é a mais antiga. CL Erenilson Marinho; LC Casimiro de Abreu 
pode ser feito em Pai Nosso ou ler alguma coisa escrita na invocação a Deus? CaL Rosa Maria Menezes, LC 
Cabo Frio - o protocolo de Lions Internacional (1917) se baseou no de Corte Britânica (1856).Não seria de 
flexibilizar este protocolo em função de vida moderna? Quanto a invocação a Deus, ele deve ser uma conversa 
com Deus, com o coração. CL Francisco Roberto Moreira, LC Campos Planície teve que se ausentar da reunião 
por ter sido avisado do falecimento de sua secretaria naquele momento. CaL Maria Mota Presidente de Divisão 
"A-I", LC São Mateus,Quanto a invocação a Deus é só pedir a Sua Presença em nosso meio. O CL Rony 
Machado, LC Casimiro de Abreu empossado há um mês, diz que já esta participando ativamente das 
atividades do seu Clube, diz estar gostando muito do debate. O CL Davi pergunta se ele foi preparado pelo seu 
padrinho para entrar para o Lions.Ele respondeu que não compareceu a reunião porque viajou para a Copa do 
Mundo. CL Davi pergunta se ela sabe que será Presidente do seu Clube, um dia. CL Carlos Albuquerque, LC 

Saquarema, agradece a Deus, por estar presente nesta assembléia, fazendo parte da família Leonística. Diz 
que recebeu "O Leão Sabido" para estudo e freqüentou muitas reuniões antes de ser associado. CL Laudir 
Rosa, Presidente do LC Vitória - 8 de Setembro, diz que esta presente a reunião, porque vocês são 
importantes para mim e eu sou importante para vocês e que antes de uma reunião a invocação a Deus é 
quando se pede proteção Divina para deliberação de assuntos a serem discutidos. O CL Davi diz que é preciso 
evitar invocações longas e que foi criado um texto aprovado pelo artigo CNG que faz parte da maioria das 
nominatas. A DM Iosana Fundão, esposa do Vice- Governador Daniel, LC São Mateus, disse que no curso que 
faz para preparação para Governador, os objetivos do Lions foi modificado para proposta do Lions em Hong 
Kong. CL Luiz Antero, Presidente do LC Santo Antonio de Pádua, agradeceu e parabenizou o CL Zoé pelo 
maravilhoso material sobre a Convenção Distrital de Aracruz. Teremos condição de levar aos companheiros 
que não foram a Convenção, as palestras maravilhosas que assistimos lá. CL Marcio Quaresma, Presidente da 
Região "F" “F”, LC Bom Jardin fala sobre a importância do Pinga Fogo e pergunta para onde vai o dinheiro que 
pagamos para o Lions Internacional'? Sai do Brasil? CL Délcio de Alencar, Presidente do - LC Campos comenta 
que tem Clubes que estão abolindo a Prática Leonística e que os Leões que entram devem ser preparados. 
Deve ser estimulado a preparação dos novos sócios. Que coisa boa saber que o nosso Vice-Governador Daniel 
está sendo preparado para o seu cargo. O CL Davi, mediador de Pinga Fogo, comenta que muitas vezes 
recolhe boletins molhados de cerveja ou vinho, ao final da reunião. Muitos CCLL não se preocupam com o 
trabalho e a despesa para se fazer um boletim. A instrução Leonística tem que ter conteúdo que motive os 
Leões. Existem instruções Leonísticas excelentes, elas devem ser preparadas com antecedência sobre a 
freqüência e retenção dos Leões é preciso ter muito cuidado porque Leões entram e saem com facilidade, isto 

porque eles não foram preparados para entrar no Lions: Da deselegância de chamar de CaL, em vez de 
Companheira Leão. E o homem marido de CaL, é domador? DM Rocicler Donati esposa do CL Zoé, LC Aracruz, 
fala sobre a importância das Domadoras. Elas trabalham muito, mas não tem direito a voto. No nosso Clube a 
gente vota porque somos a maioria. Deveríamos ter o direito de participar da diretoria sem ser CaL,O CL Davi 
diz que a Domadora pode falar em jaula aberta, O voto só acontece na reunião administrativa.O Lions 
Internacional não considera a Domadora como no Brasil. No início, a mulher tinha direito, depois só em 1987, 
ela teve esse direito. Sabemos que quem trabalha mesmo no Clube é a Domadora. CaL Anaciete Lima de 
Carvalho, Presidente do LC Niterói São Francisco, diz este ano no seu Clube, nas instruções Leonísticas cada 
membro da diretória fala sobre seu cargo e que isto está sendo muito bom, facilitando bastante nosso 
trabalho. Há necessidade de uma integração maior nas Convenções. CaL Dionéia, LC Campos.Tamandaré, o 
nosso Clube fez 25 anos e editou uma coletânea de invocação a Deus e instrução Leonística para todos os 
Companheiros. O CL Davi parabeniza o Clube. CL Eliezer Crispim, Presidente da Divisão "E-1', LC Casimiro de 
Abreu, sobre o Leão Sabido ser considerado a Bíblia do Lions aqui no Brasil. Nós recebemos quando 
ingressamos no Lions e ele nos ensina muita coisa. O CL Davi comenta que além do Leão Sabido, já existem 
muitas outras boas obras na literatura Leonística CL Edson Coroa, Secretario do LC Campos Tamandaré, fala 
sobre a importância do debate e que a instrução Leonística deve servir para reciclar os antigos e esclarecer os 
novos Leões. CL Davi vamos estudar a posição das bandeiras e resolver no próximo CD. DM Terezinha Torres, 
esposa do EGD Jair, LC Vila Velha, fala de sua preocupação com a fraqueza de alguns Clubes. Já tem quase 
30% dos Clubes na pendência de fechar. Peço a ajuda de vocês. Não .vamos deixar escapulir os sócios 
antigos, vamos lutar para conservá-los. Se meu clube fechar deixarei de ser Domadora, Estou muito 

preocupada, disse. O CL Davi responde ao CL Márcio sobre o dinheiro que vai para o Lions Internacional. A 
revista que recebemos (e tem gente que não lê), as premiações. O Lions vai completar 90 anos e a estrutura 
precisa ser mantida. Um diretor Internacional precisa estar presentes nas reuniões realizadas em qualquer 
parte do mundo; são quatro por ano. Não se gasta dinheiro a toa. A taxa distrital é para ajudar o Governador 
que não recebe absolutamente nada e gasta muito, apenas Uma pequena cota para gasolina e hotel. Conheço 
ex-Governador que até ficou numa situação financeira terrível ao deixar o cargo. O LC Alegre, não quis 
mandar os 12 dólares por ano para o Lions Internacional, e com isso ele acabou em .menos de um mês, O LC 
São Fidelis quis fundar o Lions do Brasil e acabou também. Com a palavra o Governador Gumercindo que 
solicitou os ex Governadores que voltassem a compor a mesa. Ele fala a DM Terezinha sobre a desmotivação 
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do Leonismo e com a graça de Deus vamos tentar modificar esse quadro. Agradeceu a participação de todos 
no Pinga Fogo, principalmente a do CL Davi pela competência de dirigir os trabalhos, O Governador chamou o 
CL Eliezer Crispin, do LC Casimiro de Abreu para receber o pin de 100% de presidência que fez juz e convide a 
CaL Eliane Prates, LC Niterói São Francisco que entregasse o pin de 100% a Roberto Lopes de Almeida. A 
comissão de Moções foi chamada para comentar sobre as três Moções recebidas. O Presidente da Comissão 
Wilson Paes, convida o Secretario relator Boechat e a CaL Zuraide. A primeira Moção voto deliberativo dos 
Presidentes no Conselho Distrital foi encaminhada para Comissão de Estatutos e Regulamentos para parecer 
prévio. Posteriormente ela voltara à Comissão de Moções. A segunda Moção valores pertencentes as contas 
para crédito dos Léos e Castores. A Comissão aprovou a moção para que se aplique os valores constantes em 
fundos de aplicação. A terceira Moção indicação do CL Jorge Fortunato, pelo LC Casimiro de Abreu para 
concorrer ao cargo de Vice-Governador do DLC 11 no ano Leonistico 2007/2008. A Comissão aprovou a 

moção, em face do indicado, preencher todos os registros indispensáveis ao cargo. Após agradecimento a 
Comissão de Moção, o Governador solicitou aos ex-Governadores, aos Presidentes de Região e Divisão para a 
votação. Foi colocada em discussão a aprovação cada moção, quando a CL Jorge Fortunato recebeu efusiva 
salva de palmas. Foram indicados para fazer parte da Comissão de Estatutos e Regulamento, o EGD Danilo 
Duarte, o CL Arlindo Canal e CaL Sônia Deymoré. O Governador Gumercindo colocou em discussão a ata do 1
CD realizada em Macaé. Maria Mota Presidente de Divisão "A-1" reclamou que o seu nome não estava na ata. 
No lugar do CL João Manoel dos Santos, Presidente da Divisão "C-2", aparecia o nome de Wilson Nunes. Após 
considerações e desculpas pelos erros de digitação, a ata não foi lida pela proposição do CL Valentim e foi 
aprovada. O Governador passou a palavras aos Presidentes de Região, Divisão e Assessores. O CL Paulo 
Marques Presidente de Divisão "E-2", LC Cabo Frio propõem que no próximo CD, os Companheiros usem 
crachás para identificação, para que haja maior comunicação entre eles. O CL André Perissé Presidente de 
Divisão '<D-l", LC Itaperuna, parabeniza e agradece a preocupação fiscal do Governador quanto aos Clubes. 
Pelo novo código civil, a responsabilidade do Clube é do Presidente do ano, CL João Manoel, Presidente de 
Divisão “C-2", LC Campos, comunicando a criação de três Clubes de Castores: São Fidelis Montesis afiliados 
ao LC Campos Tamandaré e o Farol de São Tomé afiliado ao LC Campos Planície. CL Márcio Quaresma, 
Presidente da Região “F”. LC Bom Jardim agradeceu a presença dos companheiros, no Jubileu de Ouro do LC 
Nova Friburgo. CL Wellington Santos, Presidente da Divisão “F-2", oriundo do LC Corumbá -
Gonçalo, parabenizou o Pinga Fogo e solicitou a assembléia que se Levantasse e abraçasse o companheiro ao 
lado. CL Elizer Crispin, Presidente de Divisão "E-I", LC Casimiro de Abreu, CL substituto do CL Wilson Natalino, 
disse que assumiu o compromisso, solicitando o apoio dos Presidentes de Clubes de sua divisão e do CL Jorge 

Fortunato. Solicitou a correção na nominata do seu e-mail: eliezercrispin@uol.com.br e do telefone: 9981
8556 para troca de informações. O Governador solicita que algum Clube preferencialmente do Espírito Santo, 
seja o anfitrião do 3º CD a ser realizado em fevereiro de 2007. O LC São Mateus, Clube do Vice
se colocou a disposição. Foram entregue os envelopes do CD paro os Presidentes de Região e Divisão para 
serem entregue aos Clubes que não compareceram. A CaL Maria Mata convida para o 1º comitê assessor e 
seminário de Região "A", a realizar em Nova Venécia no dia 19 de novembro. Foi dada a palavra ao Assessor 
do Cartaz da Paz, CL Ivan Lucio Fonseca, LC Piúma, que falou de dificuldade e demora para receber os Kits do 
Cartaz da Paz. Ele distribuiu os cinco Kits no preço de 8 dólares cada para os Clubes: Piúma, Santo Antonio de 
Pádua, Campos Planície, Aracruz e Niterói São Francisco que receberam posteriormente as boletas para 
pagamento ao Distrito. O LC Cláudio Guimarães Presidente de Divisão “C-1”, LC Cachoeiro de Itapemirim 
Frade e Freira, solicitou a ajuda dos clubes de sua Região para motivar o LC Iúna, que tem um passado 
brilhante, parabeniza o Governador e a secretária pelo brilhante trabalho realizado, pelas notícias rápidas na 
internet e pelo Pinga Fogo. Foi definido pelo Comitê de Honra, a moção de transferência provisória de sede do 
Distrito de Guarapari para Macaé no ano 2006/2007. Foi comentado pelo EGD Nunes, Presidente do Comitê de 
Honra. A moção foi encaminhada á Comissão de Moções, lida pelo CL Boechat, discutida e aprovada. O 
Governador comentou sobre a mudança também da sede fiscal, hoje em Nova Friburgo. Diz que está 
centralizando em Macaé a sede fiscal e adminstrativa para facilitar quando o CL Daniel assumir. Ele poderá 
transferir para São Mateus sem ônus para o Distrito, basta uma ata especial para transferência de endereço e 
responsabilidade. Esta responsabilidade ate agora, é do CL Raffare de Niterói a mudança da sede fiscal está 
sendo providenciada e pretendemos, com a ajuda do nosso Tesoureiro Allan, deixar a contabilidade do Distrito 

correta com ativo e passivo, segundo as normas da auditoria brasileira. O CL Perissé e CaL Maria Alípia, 
esposa do Assessor de Estatística e Concurso parabenizaram o Governador por essa iniciativa, falando sobre a 
importância de transferência da responsabilidade. O CL Odilon Martins, LC Campos Goitacá parabenizou pelo 
Pinga Fogo. Foi dada a palavra a Comissão de Estatutos, presidido pelo EGD Danilo Duarte para considerações 
sobre a moção do voto do Presidente. Ele diz que esta moção é muito difícil de ser apreciada, que já foi 
apresentada pelo EGD Jair Torres e vetada. A Comissão considerou a moção contrária aos Estatutos de Lions 
Internacional e deixa de apreciá-Ia. O EGD Valentim comenta que se todos os Distritos encaminhassem essa 
moção, o Lions internacional iria mudar o Estatuto. Temos que lutar por idéias novas para motivar mais os 
Leões. O EGD Danilo comenta que nem os Assessores podem votar. O CL Boechat pergunta onde que no 
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Estatuto diz que é proibido o voto do Presidente? A CaL Eliane Prates diz que seu marido o EGD Roberto 
Bussinger que referenda o voto dos ex- Governadores. O CL Hélcio Coutinho comenta que o Presidente de 
Região é opcional, mas existe no nosso Distrito. O CL Boechat diz que a Assembléia pode votar contra o 
parecer de Comissão de Estatutos. O EGD Nunes, se o Lions Internacional é para o mundo inteiro, existe 
algum clube onde o Presidente vota? A discussão é importante. Nossa proposição é abrir novos caminhos. 
Podemos fazer uma moção que seja encaminhada a Convenção Distrital, depois ao Distrito Múltiplo e 
posteriormente a Convenção internacional para que seja inserida no seu Estatuto para que em todo mundo o 
Presidente possa votar. O CL Davi diz o Lions Internacional não legisla sobre as Convenções Distritais. O LC 
Cachoeiro de Itapemirim fez uma moção que foi a Convenção Distrital, à do Múltiplo e à Internacional. 
expressão política partidária não pode ser discutida pelos Companheiros do Clube, foi alterada para no Clube". 
Governador Gumercindo coloca em votação, a discussão pela rejeição de moção. Como o assunto está muito 

polêmico,vamos deixar a moção sobre judice para o próximo CD. Ele agradece a presença de todos, ao Clube 
anfitrião pela organização e carinho e chama EGD Valentim para saudar o Pavilhão Nacional. A reunião foi 
encerrada com uma salva de palmas. A presente ata foi levada pela 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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