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GD Gumercindo Moura / CaL Nilma Ribeiro Moura

“De Mãos Dadas Para Melhor Servir”
Macaé - RJ

Ata da 1ª Reunião do Conselho Distrital 

Aos vinte dois dias do mês de Julho do ano de dois mil e seis, nas dependências do SESI. Na cidade de Macaé, 
realizou-se a primeira reunião do Conselho Distrital-DC LCII- iniciando-se às 9,30 horas. 
O Diretor de Protocolo, EGD CL Valentin Alvarez Melon, compôs a mesa diretiva, chamando os seguintes: 
CL Gumercindo Moura, Governador eleito 2006/2007 EGD CL Luiz Carlos Nunes, Governador imediato o EGD 
CL Ivan Lindenberg; o CL Bráulio Veloso de Assis, representante do Ex. Sr. Prefeito Municipal o EGD CL Luiz 
Carlos Pessanha, vice presidente do Conselho de Governadores; o CL Daniel Barbosa, vice governador AL 
2006/2007 o EGD CL Darly Anacleto de Vasconcelos o CL Jorge Antonio de Carvalho Filho, Gerente Geral do 
SESI o EGD CL Gustavo Ráfare, o EGD CL Josias Azevedo; o EGD CL Valentin Melon; o EGD CL Wilson Paes e 
o EGD CL Henrique C Miguel. Dando inicio aos trabalhos, o CL Gumercindo Moura, declarou aberta a 1° 
Reunião do Conselho Distrital, Distrito LC 11, convidando a Domadora Regina Ceoli da Fonseca para fazer a 
invocação a Deus. 
Ela convocou a todos os presentes a participarem desta invocação, culminando com uma grande emoção de 
todos, que ficaram entusiasmados com a brilhante e inédita atitude de fazer com que a platéia fossem parte 
importante e integrante desse ato. Dando continuidade o CL Governador Gumercindo, chamou o CL Roberto 
Luiz Pereira da Silva, para guarnecer a Bandeira de Macaé; o CL Marcelo Ferreira, a Bandeira do Rio de 
Janeiro, o CL José Boechat dos Santos, a Bandeira da ONU, o CL Rômulo Teixeira, a Bandeira do Lions, o CL 
Eugênio, a Bandeira do Espírito Santo, e o EGD CL Henrique C. Miguel, a Bandeira do Brasil, e que todos 
entoassem a primeira estrofe e o estribilho do Hino à Bandeira. Prosseguindo, o CL Gumercindo agradeceu o 
comparecimento de todos os Companheiros, passando a palavra ao CL Jorge Antônio de Carvalho Filho, 
Gerente Geral do SESI, local onde se realizada a reunião. O Gerente Geral, CL. Jorge cumprimentou as 
autoridades leonisticas e as autoridades civis presentes, colocando o SESI à disposição de todos. Agradeceu a 
presença e desejou a todos um bom dia. Prosseguindo, a palavra foi passada ao CL. Bráulio Veloso de Assis, 
Representante oficial do Ex. Prefeito Municipal de Macaé. Ele cumprimentou as autoridades presentes, 
trazendo um forte abraço do Prefeito, Sr. Riverton Mussi, desejando uma boa estadia em nossa cidade, e 
convidou os presentes para os 193 anos de emancipação politico- administrativa de Macaé, a ser comemorado 
no próximo dia 29 do corrente. Teve continuidade com a palavra do EGD CL Luiz Carlos Nunes, Governador AL 
2005/2006, para a transmissão de cargo de Governador e a prestação de contas do seu Ano Leonistico. Ele 
fez a transmissão de cargo para CL Gurnercindo Moura, Governador para o AL 2006/2007. Prosseguindo 
cumprimentou a mesa e apresentou o relatório para apreciação da mesa. Agradeceu o apoio e o carinho de 
todos os companheiros leões, domadoras, companheiras, assessore, presidentes de região e divisão durante o 
seu ano leonistico. Falou da campanha do seu Presidente Internacional Mehta, "Paixão por Excelência", da 
Campanha “Sight First" Agradeceu também ao EGD CL Darly Anacleto, ao CL Paulo Leal, assessor de 
informática pela ajuda na aquisição de um novo computador Pentium, para o Distrito. Disse ainda, "que 
apesar da inadimplência e da evasão de associados de alguns Clubes, muitos administraram socios com 
alegria, mudando a letargia dos nossos clubes. Não conseguindo fundar nenhum Clube novo, outros fecharam. 
É preciso que resguardemos os Códigos de Lions, é necessário um comprometimento dos leões com o 
movimento leonistico. Nós servimos, Obrigado a todos. Pedimos ao Secretário Rômulo para explicitar o 
relatório para posterior aprovação." O CL. Rômulo Teixeira justificou que alguns Clubes não enviaram no 
prazo, o informe mensal. Quando o relatório estava pronto chegaram novas informações. O saldo credor do 
Distrito é de RS 9.875,40 (nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) e o saldo devedor 
é de RS, 1.086,23 (Um mil oitenta e seis reais e vinte e três centavos). A planilha é de 31 de março de 2006. 
Que o LC Barra de São João teve um crédito na gestão anterior e que foi autorizado pelo Governandor ser 
considerado. Que após considerações de alguns Clubes, o saldo atual para a gestão que se inicia é de R$ 
1.999,41 (Hum mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e hum centavos),sendo assim 
representado: 
R$ 400,00 (quatrocentos reais) é da Campanha Sigtil First Il. 
R$ 1.180,00 (Hum mil cento e oitenta reais) pertence ao Distrito de Leos e castores do Distrito LC 11. 
R$ 419,11 (quatrocentos e dezenove reais e onze centavos) pertencentes ao Distrito LC 11. 
A Comissão de Finanças composta pelo EGD Darly Anacleto de Vasconcelos, CL João Ângelo Batista e o CL 
Celso Luiz Rosa, após análise aprovou o relatório Financeiro Trimestral (Abril, maio e Junho/06) Prosseguindo 
o CL Nunes,comentou que o CL Teixeira fez urna rápida exposição do relatório que deverá ser aprovado na 
plenária. O CL Gumercindo solicitou ao CL Nunes, que assumisse a mesa de trabalho, para que ele 
(Gumercindo) pudesse dar posse ao Vice Governador, CL Daniel Barbosa e sua DM CaL Iosana, como também 
aos demais membros de sua Governadoria CaL Nilma Ribeiro Moura, secretária do Distrito; CL Gildeon Luiz 
dos Santos, secretário adjunto; CL Allan de Miranda Marins, tesoureiro; aos Asessores presentes, aos 
Presidentes das Regiões A B C D E e F e das Divisões A1, A2; B1,B2; C1,C2; D1,D2; E1, E2; F1, F2, chamando 
todos à frente da mesa diretiva, para a devida posse. Saquarema (2), num total de 62 CCLL. 7 Clubes da 
Região F: B.Jardim (5), Niterói Fonseca (1), N. S. Francisco (7), N. , Vital Brasil (3), Nova Friburgo (1), S. 
Gonçalo (8), num total de 26 CCLL: 2 Leos do LC Macaé Imbetiba; 2 castores de Campos. O CL GD 
Gumercindo apresentou seu plano de metas e ações, tecendo comentário sobre o mesmo, oferecendo um 
exemplar para cada companheiro. Frisou ele, que essas revistas foram feitas com propagandas, saindo a custo 
zero para o distrito. E continuou " Meus companheiros, chegou o ano da virada. Todos vocês, leões, 
domadoras, filhotes, leos e castores, neste ano, tem o compromisso de mostrar ao mundo que o leonismo é 
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sem dúvida, o caminho para a solução de inúmeros problemas que afligem a humanidade, porque está 
revestido de amor ao próximo." Foi também tecido comentários sobre o papel de Liderança: " O papel de um 
líder é abrir bem os olhos e saber ouvir. Porque mais do que ver é preciso enxergar, mais do que ouvir é 
preciso escutar. O líder tem que ter equilíbrio emocional, evitando que num descontrole qualquer venha ferir 
alguém. O líder sempre deixa sua marca, mas é preciso tomar cuidado com a marca deixada. No Lios 
devemos Liderar ou Gerenciar? Na gerencia nós cuidamos das contas bancárias, dos inventários, dos cheques, 
etc... Na liderança nos influenciamos as pessoas a trabalharem para o bem do leonismo. O poder,muitas das 
vezes corroem e compromete o relacionamento. Quem quiser ser líder tem que primeiro ser servidor..." 
Usando da Palavra o CL EGD Luiz Carlos Nunes, falou sobre a Campanha Sigth First 11, relatando que em 
Casimiro de Abreu, foi feita uma moção para doação de cinco (5) dólares, por semestre por Companheiro 
Leão. Não do bolso do CL, mas através de uma campanha. Somente 18 clubes participaram desta campanha, 
foi então encaminhada a remessa dos valores e sorteado dois companheiros Melvin Jones. Foi transferido para 
Lions Internacional o liquido de R$ 4.608,00 (quatro mil seiscentos e oito reais). Os CCLL Melvin Jones, 
sorteado foram, um do LC Piuma (ES) e outro do LC Macaé, (RJ). Foi feita a entrega de um Diploma assinado 
por mim e pelo CL EGD Pessanha,Assessor do Sigth First 11, para os Clubes que participaram desta 
Campanha.(LC Porciúncula (RJ), LC Piuma (ES), LC Nova Friburgo (RJ), LC Niterói São Francisco (RJ), LC 
Niterói Fonseca (RJ), LC Macaé, (RJ), LC Itaboraí (RJ), LC Casimiro de Abreu (RJ), LC Guarapari (ES), LC 
Linhares (ES), LC Cabo Frio (RJ), LC Barra de São Francisco (ES), LC Campos (RJ), LC Vila Velha Glória (ES), 
LC Santo Antonio de Pádua (RJ), LC Campos São Tomé (RJ), LC Campos Goitacaz (RJ), LC Cardoso Moreira 
(RJ). Solicito que o CL Gumercindo dê continuidade a Campanha Sigth First ll. Grato a todos. 
O CL. GD Gumercindo Moura, solicitou que a Comissão de Finanças, composta pelos Seguintes CCLL EGD 
Valentin, EGD Pessanha, e Aluízio dos Santos, para análise do relatório financeiro. O CL EPC Ivan Lindenberg, 
fez uso da palavra, comentando sobre o privilégio de ter sido eleito Presidente do Conselho de Governadores, 
AL 2004/2005 do DMLC, sob a Presidência Internacional do CL Klement Kusiakc, que incentivava e reconhecia 
o trabalho dos leões. "Queremos parabenizar o CL Gumercindo como Governador, acreditando no seu trabalho 
e fazer uma homenagem ao CL Nunes, pelo relevante trabalho realizado no Distrito LC 11, entregando-lhe 
uma apreciação, como reconhecimento pelo seu trabalho". O CL Nunes Agradeceu a honra de receber a 
medalha. 
Com a palavra o CL EGD Pessanha, Vice Presidente do Conselho de Governadores, AL 2006/2007. Pessanha 
agradeceu o apoio recebido na Convenção Distrital realizada na cidade de Aracruz (ES), e depois em Águas de 
Lindóia, quando foi eleito com 93,6% dos votos válidos. "trago um abraço do CL Pedro Aurélio, Presidente do 
Conselho de Governadores, que está ausente por causa da comemoração dos 10 anos da Presidência 
Internacional do CL Soliva, e 30 anos do CL Sobral, em são José dos Campos. Fiz questão de estar presente 
neste primeiro CD, para dar apoio ao nosso Governador Gumercindo, nesta abertura histórica em Macaé. Com 
esta freqüência estamos iniciando o ano Leonistico com pé direito. Quero aproveitar para convidar a todos os 
presentes para o jubileu de ouro do LC Nova Friburgo, com a visita oficial do nosso Governador no dia 09/09. 
O LC Nova Friburgo comemorou no dia 23 de agosto, seus 50 anos. Será o primeiro clube do Distrito LC 11 a 
completar esse tempo." O CL Governador Gumercindo, usando da palavra, pediu desculpas e chamou o 
Assessor de Castores, CL Jairo, para receber a sua pasta. Em seguida foi pedido a leitura da ata do 4º CD. O 
CL EGD Ivan Lindenberg solicitou que evitasse a leitura da mesma, tendo em vista de que todos já haviam 
recebido a cópia da citada ATA. Foi colocada em discussão e aprovada a não leitura da ATA. Passando então a 
discussão da mesma. A CaL Rosinha (LC Cabo Frio), solicitou mudanças na ata quanto a delegação de Cabo 
Frio, presente no dia. O EGD Pessanha (LC Nova Friburgo) solicitou a troca em seu nome, do Ç para SS. O CL. 
Teixeira justificou que a ata é do Conselho Distrital e não da Convenção. A Cal Rosinha retirou a sua 
solicitação. Foi colocada em aprovação, sendo aprovada por unanimidade pelos presentes. Foi apresentada 
pela Comissão de Moção (EGDs Rafare, Pessanha e Darly), a proposição do nome do CL EGD Deimoré Borges, 
como patrono da próxima convenção em Abril de 2007. Esta moção foi apresentada pelo EGD Henrique C. 
Miguel. A comissão deu parecer favorável e a moção foi aprovada por unanimidade pelos presentes, que se 
colocaram de pé para aplaudir. Os CCLL do LC Cachoeiro do Itapemirim (ES) se ofereceram para sediar como 
patrono, o segundo CD. O CL David Alberto Loss, falou em nome do Presidente do LC Cachoeiro do 
Itapemirim, dizendo que na véspera do CD, será a visita oficial do Governador, e no carinho em receber todos 
os presentes. Com a palavra o CL EGD Henrique C. Miguel que agradeceu a aprovação da moção apresentada 
por ele, e propôs um voto de congratulações ao CL Nunes e um voto de louvor ao CL Teixeira. O CL GD 
Gumercindo avisou que nos dias 17,18 e 19 de Novembro, haverá uma campanha dos Leos para prevenção da 
Diabetes em Macaé. O CL EGD Nunes consigna a ausência do CL EGD Danilo e Arabelo. O CL Governador 
Gumercindo propõe a votação do Unibanco, para movimentação financeira do Distrito. O CL EGD Darly 
comentou que no Espírito Santo não existe Unibanco e que o DOC está custando de R$ 10,00 a R$ 12,00. O 
CL Gumercindo esclarece que está havendo conflito de informações. Estamos discutindo a abertura do 
contrato com o Unibanco. O CL. Hélcio Coutinho (LC Saquarema) falou que em sua cidade, ele trabalha com 
condomínio e que paga os boletos bancários em qualquer banco, não havendo nenhuma despesa de DOC. O 
CL José Carlos (LC Nova Venécia e Presidente da Região A), também falou que na sua cidade não tem 
Unibanco. Que a sua empresa trabalha com o Unibanco e onde não existe Unibanco, pagamos as nossas 
contas no Banco do Brasil. O CL Governador esclareceu que as cobranças das taxas serão realizadas em 
boletos bancários, que podem ser quitados até em casas lotéricas Posto em aprovação foi aprovada por 
Unanimidade o Unibanco, como banco oficial para o AL. 2006/2007. Passada a palavra para a Comissão de 
Finanças, para leitura do relatório da Previsão Orçamentária do Distrito AL 2006/2007. Foi colocado um total 
de R$ 48,50, por leão/semestre. O CL Mário (LC Santo Antonio de Pádua) salientou sobre o problema dos 
clubes do interior, sobre o poder aquisitivo menor. Este aumento de R$ 37,50 por leão para R$ 48,50 é acima 
do suportado por leão. O CL GD Gumercindo, falou que não estava havendo aumento algum, apenas estava 
continuando o que foi cobrado no AL 2005/2006. Usando da palavra o CL EGD Pessanha disse que "sabemos 
da dificuldade de todos. No Brasil estamos perdendo 5,6 sócios por dia. Começamos com 19.300 associados e 
hoje estamos com menos de 13.000. Só teremos aprovação com a soberania da assembléia." O CL Hélio Lins 
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(LC Macaé), disse não estar havendo nenhum aumento da taxa, e sim a contribuição de R$ 6,00 por semestre 
(R$ 12,00 por ano) da Campanha Sigth First. II, aprovado no CD em Casimiro de Abreu. O CL EGD Josias, 
usando da palavra, disse que não existem Clubes pequenos. Existem clubes de cidades , pequenas. E 
continuou "é um sofrimento quando vamos transmitir para os leões o que fica resolvido num CD. O CL Nunes 
vai premiar dois companheiros como Companheiro Melvin Jones, pelos clubes que ajudaram na campanha. O 
Clube que não quiser contribuir não é obrigado. A taxa é de RS 36,50 por semestre. A campanha Sight First 2 
é separada desta contribuição." O CL Aloísio (LC Campos Goitacaz) disse; "como assessor de conservação de 
sócios fica muito dificil a nossa tarefa. O CL Nunes esclareceu sobre a moção em Casimiro de Abreu. Disse, 
que a Campanha não é de caráter permanente. O CL Gumercindo pode organizar novas campanhas sobre 
Sigth First 2. A CaL Gilda (LC ltaboraí), falou "O nosso clube tem 8 associados e está em 9º lugar no Distrito. 
O aumento de sócios esbarra com essa contribuição. Já crescemos de 4 para 8 associados este ano. Como 
aumentar mais? Não poderímos contar com o valor do dólar baixo como agora não pagarmos a taxa 
Internacional em dia, nós não somos nada. O CL GD Gumercindo, lembra que cada clube faça a sua campanha 
para Visão 2. E pede para retirar os 12,00 da cobrança junto com a taxa, haja vista, que a moção apresentada 
em Casimiro de Abreu e apresentada cópia pelo CL Nunes ao Governador, a campanha era apenas para aquele 
ano, ficando então a cobrança para R$ 36.50. Ficando então para o próximo CD a discussão do orçamento. 
Com a palavra o EGD Pessanha: "Sou assessor do Distrito em Sigth First, terei de entregar o cargo, uma vez 
que o Distrito não pode contribuir. O débito dos Clubes deveria ser passado para o CL. Gumercindo. O CL GD 
Gumercindo, usando da palavra disse que o Lions tem que ser administrado como nossa casa. Fica esclarecido 
que o parecer foi diferente e ficaremos sem os R$ 12,00. Iremos cortar as gorduras existentes no Distrito. Isto 
será feito em beneficio dos Leões. E necessário manter os leões em nossas jaulas. A comissão deve aprovar a 
previsão orçamentária sem o R$ 12,00. O CL EGD Pessanha, disse: pela primeira vez a administração que se 
despede deixou a contribuição dos Leos e Castores para ser devolvida. A administração apresentou um saldo 
de Campanha Sigth First 11. A comissão está aceitando a permanência da taxa de R$ 36,50 e se houver 
aumento, será no Distrito o CL Gumercindo não vai poder administrar o Distrito. A CaL Marlene Cure ( LC cabo 
Frio), disse que a questão é muito importante. A campanha é a menina dos olhos do Lions. Porque o 
Governador não deixa a critério do Clube o pagamento? Esta campanha tem que ser feita pelos Lions Clubes. 
O CL Governador Gumercindo, frisou que os Clubes têm autonomia para fazer a campanha da visão e 
encaminhar para lá os recursos.O CL Elbert Tavares (LC campos) esclarece aos tesoureiros que a taxa 
existente de R$1,00 é para a inscrição das Convenções. O CL Teixeira frisou que na Ia Reunião Distrital, a cota 
ficou em R$ 36,50. O CL GD Gumercindo colocou em votação a previsão orçamentária, e foi aprovada, com o 
valor de R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinqüenta centavos) por leão semestre. Frisou ainda, de que os 
presidentes de Clubes, enviassem email, ao CL EPI Soliva e Sobral, pelos 10 e 30 anos da Presidência 
Internacional respectivamente. A palavra foi dada ao CL EGD Nunes, para a sua despedida, seus 
agradecimentos e entrega de prêmios aos CCL que se destacaram no AL 2004/2005. CaL. Virginia Lindember 
(Assessoria de Mulher como Leão): LC Pinheiro, LC Guarapari, LC Porciúncula, LC B.S. Francisco. O LC 
Porciúncula recebeu também um troféu por ter admitido maior número de companheiro leão. Presidente da 
Região C. CL Daniel c CL. Ronaldo: Presidente de Divisão E1 CL Fortunato. B2 CaL Odalva: Assessores CaL 
Zuraide. Eficiência Administrativa, LC Niterói São Francisco, LC Itaperuna, LC Cachoeiro do Itapemirim. 
Companheirismo LC Itaperuna, LC Casimiro de Abreu, LC Porciúncula. Atividades: LC Macaé Imbetiba. LC C. 
Itapemirim Frade e Freira, LC Casimiro de Abreu. Extensão: LC Miracema, LC Porciúncula, LC Guarapari. 
Boletins. LC Campos, LC Cachoeiro do ltapemirim. LC Niterói S. Francisco. O melhor clube do distrito coube ao 
LC Macaé Imbetiba. Após as premiações, o CL Nunes ressaltou o agradecimento em seu nome e da sua 
companheira Alzemira, e formulou um amplo e bom ano ao CL Gumercindo e a nossa queridíssima Nilma para 
terem um grande sucesso na administração desse grande Distrito, que é o LC 11. Gumercindo meu irmão, 
Nilma, aquele grande abraço e saibam que vocês em sempre ao lado de vocês os Clubes do Espírito Santo, os 
Ex Governadores encabeçados aqui pelo Presidente do Comitê de honra. Que Deus possa abençoa-Io sempre. 
É solicitado ao CL Jorge - gerente do Sesi - faça a Oração pelo Brasil. A bandeira do Brasil foi guarnecida pelo 
CL EGD Henrique C. Miguel e saudada com grande salva de palmas, encerando a primeira Reunião do 
Conselho Distrital do Distrito LC 11, lavrando a presente ata, que vai por mim CaL Nilma Ríbeiro Moura, 
Secretária do Distrito LC 11, assinada. 

CL Gumercindo Moura
Governador do Distrito

CaL Nilma Ribeiro Moura
Secretária

Topo
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