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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL
AL 2018/2019

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois e dezenove, na sede do Lions
Clube de Macapá, Estado do Amapá, às oito horas e trinta e cinco minutos, iniciamos a
Terceira Reunião do Conselho Distrital LA6, Ano Leonístico 2018/2019, com a CaL
Orbélia Sousa dando boas vindas e formando a composição da Mesa Diretora dos
Trabalhos, que ficou constituída pelo DG João Alves Filho e sua esposaCaL Geni Maria
Gonçalves da Costa Araújo Alves, PDG Paulo César da Silva Gonçalves, PDG Íria Lúcia
Brasiliense Leite, PDG Fernando José R. OliveiraLeite, PDG Raimundo Nonato da Silva
Souza, 1ª VDG Rita do Socorro Reis Gonçalves, 2º VDG João Raimundo Maciel
Quaresmae sua esposa Liana de Jesus Silva dos Prazeres, Antonio Evandro de Araújo,
Secretário do DLA6, CaL Rosa Maria da Silva Souza, Patronesse do III CD, Capitão
Palheta, do Corpo de Bombeiros local e CaL Orbélia Sousa, representando os
Presidentes dos Clubes de Macapá. O Governador DG João Alves declarou instalado o III
CD do DLA6, AL 2018/2019, foi feita a Invocação a Deus pelo CL Augusto Cézar Almeida
da Silva, Presidente do LC Macapá Marco Zero do Equador e em seguida o hasteamento
das bandeiras, cabendo ao PDG Nonato Souza a saudação ao Pavilhão Nacional. Neste
momento o PDG Nonato Souza, pedindo desculpas pela quebra do protocolo,
justificando-a pela importância do trabalho que é feito com os jovens da comunidade, em
parceria com o Corpo de Bombeiros, apresentou a Escola de Música “Bombeiro Mirim
Músico”, que tocou o Hino Nacional, o Hino do Estado do Amapá e outras apresentações,
enriquecendo culturalmente o evento, atividade concluída com a palavre do DG João
Alves, destacando a valorização do feito e parabenizando o Capitão Palheta pela sua
dedicação como instrutor da Escolinha, prestando esse grande serviço social e cultural.
Em seguida foi nomeado o Mestre de Cerimônias, cabendo a tarefa ao CL Olamir
Coutinho de Almeida, Presidente do LC Macapá Perimetral, que ao agradecer pela
designação do cargo, solicitou a apresentação das delegações por Estado, o que foi feito.
Dando continuidade, a 1ª VDG Rita do Socorro deu as boas vindas a todos, desejou que
o dia fosse realmente proveitoso e agradeceu ao CL Governador pela confiança ao lhe
encarregar da programação e coordenação daquele Conselho Distrital. Por solicitação do
Mestre de Cerimônias, a CaL Edileusa Gomes, do LC Macapá Jesus de Nazaré fez a
apresentação da Patronesse do III CD, com longo currículo destacando as várias funções
desempenhadas na cidade e no Clube. Em seguida, a PatronesseCaL Rosa Maria foi
convidada para se dirigir à Mesa para receber do CL Governador uma Placa de
Homenagem e PINs da Presidente Internacional e do Distrito LA6, AL 2018/2019,
oportunidade em que ela disse sentir-se honrada pela homenagem, agradeceu e concluiu
com palavras de determinação e confiança em continuar lutando pelo Leonismo. Em
seguida a Homenagem Póstuma foi ao CL PDG Juracy Freitas, feita pela CaL Queila
Freitas. Em discurso emocionado, ela destacou os feitos do homenageado como líder
Leão, principalmente na área da educação, do legado deixado como alfabetizador,
pacificador e familiar exemplar e encerrou pregando a importância das parcerias e união
entre os Clubes. Continuando, o DG João Alves fez a entrega de um souvenir à CaL
Orbélia, enviado pelo CC Gervásio Barbosa de Araújo e fez a entrega oficial dos Termos
de Nomeação ao PDG Nonato Souza e CaL Heloisa Helena, respectivamente como
Presidente da Região “L” e Presidente da Divisão “L1”. Ato contínuo, o Mestre de
Cerimônias convidou a 1ª VDG Rita para a sua participação, quando ela, em palestra
sobre “Programa de Simpósio Leonístico da Família e da Mulher”, abordou com muita

propriedade o assunto, destacando a importânciapara o fortalecimento do movimento
leonístico atual. Após a palestra o DG João Alves se manifestou salientando o ganho das
informações trazidas e elogiou a palestrante pela sua desenvoltura e lucidez. Em seguida
apresentou-se o 2º VDG, com o tema “Liderança e Motivação”, inicialmente sacudindo
todos os presentes com entusiasmo e pedindo saudações entre todos. Convidou a sua
domadora, CaL Liana, nomeada “novas vozes” para falar sobre as
ações envolventes e parcerias com hospitais, escolas, centros comunitários, etc.
Retornando, continuou o VDG João Quaresma com todo o entusiasmo a sua explanação,
encerrando com a citação de vários líderes mundiais e com a música de Roberto Carlos
“Jesus é o caminho”. Em seguida o DG João Alves e CaL Geni convidaram os VDGs Rita
e João Quaresma e respectivos cônjuges para se deslocarem à frente da Mesa,
saudando-os pelas suas participações no evento, que citou como ousadas e
determinadas e homenageou o CL Quaresma com Placa Comemorativa em
reconhecimento pelo trabalho por ele desenvolvido no II CD em Paragominas.
Aproveitando o momento, o PDG Paulo César convidou os presidentes dos Clubes de
Macapá para fazerem a entrega ao DG João Alves de uma placa de agradecimento pela
visita do CL Governador. Às doze horas e quinze minutos foi anunciada a pausa para o
almoço. Ao retornar, às quatorze horas e vinte minutos, o DG João Alves reabriu os
trabalhos entregando-os ao CL Mestre de Cerimônias, que convida o PDG Paulo César
para fazer a apresentação do Orador Oficial do III CD, Pe. Paulo Roberto. Devidamente
apresentando, iniciou a oração pedindo um minuto de silêncio em memória às vítimas do
desastre da Barragem de Brumadinho (MG). Fez comentários sobre a sua luta em
angariar recursos junto à comunidade para as obras sociais, principalmente para a
fundação do Instituto do Câncer Joel Magalhães – IJOMA, as dificuldades de sua criação
e manutenção, empreendimento social de grande relevância para o povo do Amapá, em
especial, os mais carentes, e que vem aos poucos sendo ampliado para mais
atendimentos, inclusive com prevenção. No final o DG João Alves exaltou o belo trabalho
desenvolvido pelo Orador e ofereceu-lhe Placa de Agradecimento. Houve intervalo para o
coffe-breack e no retorno o Mestre de Cerimônias convidou o CL PDG Nonato Souza para
apresentar a Proposição que fora por ele trazida para o Comitê de Honra do dia anterior,
fazendo-a oralmente, referindo-se aos Ofícios remetidos pelo Lions Club Guyane Doyen,
da Guiana Francesa, Distrito 63, o primeiro datado de 19 de novembro do ano de dois mil
e dezoito, onde manifesta o desejo para concretizar no BRASIL, com Lions da Guiana e
os de Belém e Amapá, “ações de rastreio: da diabete, a pressão altaarterial e o glaucoma
possivelmente, dentro do vigamento de uma operação intitulada ”a caravana
Guianese/brasileiro de rastreio”, programada para ser realizada de “quarta-feira 14 de
agosto até sábado 30 de agosto de 2019” e o segundo datado de 13/01/19, cujo objetivo é
sugerir missão de instalação na praça de Oiapoque (AP) de um Núcleo ou Clube de
Lions, tendo em vista a necessidade de ações leonísticas naquela comunidade. O DG
João Alves fez alguns comentários julgando pertinente os assuntos e o 2º VDG Quaresma
esclareceu que tinha informação de que a caravana seria realizada nos quatro estados do
Distrito. A Proposição foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Secretário do Distrito
fez a apresentação do Relatório da Secretaria, externando principalmente a preocupação
das baixas de companheiros que vêm ocorrendo nos Clubes, deixando o Distrito com uma
estatística negativa. Apresentou algumas informações e andamento dos trabalhos da XX
Convenção. Sobre a ata da Segunda Reunião do Conselho Distrital, publicada no site
DLA6 e distribuídas cópias aos presentes nesta reunião, foi dispensada a sua leitura e
aprovada por unanimidade. Finalizou sua participação justificando a ausência do CL
Tesoureiro Pedro Primo, por motivo superior. Deu-se prosseguimento às informações da
Região e Divisão “L”, prestadas pelos CLs PDG Nonato Souza e Heloísa Helena. O CL

Mestre de Cerimônias encerrou as suas atividades e agradeceu pela confiança nele
depositada para o exercício do cargo. Ao receber a condução dos trabalhos, o CL
Governador também agradeceu e convidou os representantes dos Clubes ali presentes
que quisessem se manifestar, tendo se apresentado a CaL Orbélia do LC Macapá, o CL
Lourival do LCCastanhal, a CaL Rosa do LC Jesus de Nazaré e a CaL Teresa do LC
Belém Batista Campos, todos falando das atividades desenvolvidas em seus Clubes.
Logo a seguir o CL 2º VDG João Quaresma teceu comentários sobre a sua participação
no FOLAC, pediu a atenção e colaboração para a doação de dez reais (R$ 10,00) por
cada CL do DMLA na Campanha dos refugiados da Venezuela, falou sobre a Campanha
dos chapéus contendo a frase “Eu acredito Fabrício”, encerrando sua participação
comentando sobre a fábula do mestre, onde o bem e o mal vivem em guerra constante e
que por certo vencerá o melhor alimentado. As palavras da CaL 1ª VDG Rita do Socorro
foram de agradecimentos pela confiança do CL Governador ao incumbi-la de toda a
organização do CD, aos companheiros e companheiras pela ajuda na organização do
evento, pela dedicação e presteza em todas as atividades desenvolvidas durante o
encontro e pela participação de todos. Nas palavras finais, o CL Governador João Alves
disse sentir-se realizado por ter cumprido mais uma etapa do seu mandato com muito
progresso e aprendizado, considerando o nível dos trabalhos e o conteúdo da
programação. Agradeceu aos 1º e 2º VDGs pelas suas importantes participações e a
todos que colaboraram para o sucesso do evento. Finalmente agradeceu a todos os
presentes e os convidou para a grande festa da XX Convenção Distrital que se realizará
dos dias vinte e oito a trinta de abril próximos, nas cidades de Luís Correia e Parnaíba,
litoral piauiense. Com a Oração pelo Brasil, proferida pela 1ª VDG Rita do Socorro e
acompanhada por todos, foi encerrada, às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos,
esta terceira Reunião do Conselho Distrital, Ano Leonístico 2018/2019, e para constar, eu,
Antonio Evandro de Araújo, Secretário do Distrito LA6, lavrei a presente ata, para leitura,
aprovação e assinaturas.
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