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Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, no
Auditório Inocêncio Oliveira, anexo do Parque de Exposições Agropecuárias da cidade de
Paragominas, Estado do Pará, às oito horas e dez minutos, deu-se início à Segunda
Reunião do Conselho Distrital LA6, Ano Leonístico 2018/2019, na forma protocolar, sendo
convocado o CL Vitor Hugo Soares de Sousa para fazer os convites para a composição
da Mesa Diretiva dos trabalhos, que ficou constituída pelo DG João Alves Filho,
acompanhado por sua esposa CaL Geni Maria Gonçalves da Costa Araújo Alves; CC
Gervásio Barbosa de Araújo;CL Mário César Lombardi, Patrono do II CD, acompanhado
por sua esposa; Sr. Paulo Pombo Tocantins, Prefeito Municipal de Paragominas - Pará; 1ª
VDG Rita do Socorro dos Reis Gomes Gonçalves; 2º VDG João Raimundo Maciel
Quaresma; PCC João Francisco Ribeiro Furtado Neto; PCC Laércio Paiva de Matos
Pereira; PDG Antonio Massoud Salame; PDG Ceres das Graças Ribeiro Furtado; PDG
Elesbão da Cunha Alcântara; PDG José Valdemir Sampaio; PDG Paulo César da Silva
Gonçalves; PDG Raimundo Nonato Silva Souza;CL Antonio Evandro de Araújo,
Secretário do DLA6; CL Francisco Pedro Primo, Tesoureiro do DLA6; Wander Souza
Gomes, Presidente do LC Paragominas; e o Sr. Robson Rainha dos Santos, empresário
local. Dando prosseguimento, o DG João Alves Filho fez a abertura dos trabalhos na
forma de praxe e logo depois convidou a CaL Lourdes Martins para fazer a Invocação a
Deus. A saudação ao Pavilhão Nacional foi proferida pelo CL Rubenlúcio Silva da Silva,
seguindo com a convocação do DG João Alves para que todos cantássemos a primeira
estrofe do Hino à Bandeira. O CL Josino Gomes de Oliveira foi nomeado para a função de
Mestre de Cerimônias, e ao aceitá-la, cumprimentou os dirigentes e lideranças leonísticas
e a todos os presentes, desejandobom trabalho e solicitou a auto apresentação das
delegações, por Estados.Seguindo a pauta, convidou o CL Wander Gomes para a sua
saudação como anfitrião do evento, que em breve discurso, manifestou a honra pela
escolha de seu Clube para tão importante mister e da disposição de todos os seus CL
para que tudo transcorresse a contento. O primeiro dos homenageados foi o Prefeito
Municipal, Sr. Paulo Pombo Tocantins, com a entrega de umPINdo DMLA feita pelo CC
Gervásio, em nome da Associação Internacional de Lions Clubes e de um PIN do DLA6
feita pelo DG João Alves, quando ambos manifestaram os agradecimentos da sua
honrosa presença. Brevemente, o Sr. Prefeito Municipal, desculpando-se por ter que se
retirar por motivo de viagem anteriormente agendada, agradeceu os preitos e destacou a
importância do Lions Clube nas parcerias com o município. A segunda das homenagens
foi ao Sr. Robson Rainha dos Santos, empresário de Paragominas que sempre participa e
contribui com as atividades do Clube local, feito em que o DG João Alves solicitou ao CL
Wander para a colocação do PIN da Governadoria. O CC Gervásio Araújo o homenageou
com um Certificado, como Presidente do Conselho de Governadores do DMLA, ocasião
em que o Sr. Robson agradeceu as homenagens recebidas. Outra homenagem com
colocação do PIN do DMLA foi feita pelo CC Gervásio ao empresário Sr. Luís Carlos,
tendo este manifestado os seus agradecimentos, quando falou dos Clubes do DLA6 que
já estão participando e dos próximos que serão incluídos no FACIM. Em seguida o Mestre
de Cerimôniassolicitou ao CL Juvestônio Souza Braga, por se tratar de homenagem
póstuma, que convidasse os familiares do ex CL Divaldo Castro ali presentes, para se
deslocarem até à mesa diretiva dos trabalhos, no momento em que foi destacado, pelo CL
apresentador, o importante trabalho desenvolvido pelo homenageado em toda a sua

trajetória integrando o Lions Clube de Paragominas, oração corroborada pelo DG João
Alves, que em breves palavras disse ser muito justa a homenagem póstuma e
associando-se ao sentimento da família. Em seguida convidou o CL Wander Souza
Gomes para a colocação de PINs do Distrito LA6 à viúva e a um filho do homenageado,
tendo este agradecido comovidamente. Dando continuidade, o CL Mestre de Cerimônias
convidou o CL Luiz Cunha Bastos para a apresentação do Patrono deste o II CD, CL
Mário César Lombardi, quando foi apresentado o seu currículo. O CL Mário César fez
breve pronunciamentoagradecendo a homenagem e dizendo se sentir muito honrado com
a deferência. O DG João Alves, naquele momento, convidou o PDG José Valdemir
Sampaio para a colocação do PIN da Governadoria no homenageado e na respectiva
domadora. Em seguida o CL Josino Gomes fez a apresentação do Orador Oficial do II
CD, CC Gervásio Barbosa de Araújo, que iniciou convidando lideranças dos Clubes e do
Distrito a se aproximarem da Mesa Diretiva para homenageá-las com o PIN do DMLA e
com Certificados e Medalhas alguns CLs e CaLs. Com o entusiasmo que lhe é peculiar,
abordou váriostemas importantes sobre o nosso movimento, entre eles:Comunicação em
todos os níveis, Liderança, Progresso no Leonismo, Ano das Mulheres no Leonismo, A
Missão do LCIF: os seus 50 anos, fortalecimento com doações e o incremento de títulos
de Companheiro Melvin Jones, Atingimento dos Objetivos e Metas. Logo depois houve
uma rápida pausa para o lanche e no retorno, o Mestre de Cerimônias anunciou a
participação do PDG Antonio Masoud Salame a respeito de Treinamento de Liderança
para Presidentes de Região, de Divisão e de Clubes, e como já tinha encaminhado
antecipadamente as apostilas para visualização dos interessados, detalhou as atribuições
de cada cargo, focou na importância das reuniões locais e regionais para detecção dos
problemas e a busca das soluções. No final, o DG João Alves aproveitando a
oportunidade, fez-lhe a entrega do Termo de Nomeação como Coordenador GLT do
Distrito LA6.Ato contínuo, o Mestre de Cerimônias convidou o CL PCC João Furtado para
proferir palestra sobre Prevenção e Controle de Diabetes, e como médico que é, fez
abordagem detalhada da doença, desde as providências iniciais aos cuidados que devem
ser observados. Dando continuidade, o CC Gervásio fez entrega às CaLs Ana Maria
Freitas e Sonia Rabut e ao CL Josino os Certificados de Reconhecimento “New Voices”,
indicados pelo DG João Alves. A pausa para o almoço foi anunciada pelo Mestre de
Cerimônias, quando solicitou que todos retornassem às 14 horas para prosseguimento
dos trabalhos. A reunião foi reiniciada com a nomeação feita pelo PDG João Alves ao CL
Victor Hugo Soares de Sousa como Mestre de Cerimônias, que imediatamente convidou
para a Palestra a CaL Dra. Elaine Carvalho Castelo Branco, Promotora de Justiça de
Defesa das Pessoas com Deficiência e Idosos de Belém-PA e associada do LC Batista
Campos, com o tema “Como Servir a Comunidade e dar Visibilidade ao Lions Clube
Internacional”, com o propósito de “empoderar os voluntários para que sirvam as suas
comunidades e atendamsuas necessidades humanas, fomentem a paz e
promovamacompreensão mundialpormeiodoLionsClube”. Deu-se prosseguimento à
reunião com a apresentação das Proposições, que no dia anterior haviam sido discutidas
pelo Conselho de Governadores, lidas na íntegra no Plenário, comentadas pelos CL DG
João Alves e CC Gervásio após leitura e aprovadas por unanimidade: a de nº 001, sobre
os recursos financeiros advindos de contratos dos clubes cominstituiçõeslegalmente
constituídas, que captam recursos da sociedade, como o FACIM, estabelecendo, “ad
referendum” da XX Convenção Distrital, os percentuais da destinação dos recursos
recebidos pelo Distrito; a de nº 002, considerando a responsabilidade e transparência na
aplicação desses recursos, estabelecendo normas com relação à prestação de contas; a
de nº 003 propondo o encaminhamento à LCIF de um projeto pedindo doação de até cem
mil dólares, elaborado pelo LC Campo Maior com o apoio do LC Parnaíba, ambos do

DLA6, destinado ao Centro de Fisioterapia Dom Abel Alonso Nunes, para ampliação das
instalações e aquisição de novos equipamentos e criação de novos serviços para a
população carente da região. Logo depois o CL Francisco de Assis Costa Carvalho,
Diretor Geral da XX Convenção, detalhou mais uma vez o Projeto da Convenção e
atualizou com novas informações os trabalhos desenvolvidos até então. Houve poucos
questionamentos, a maioria com relação ao valor da inscrição considerado elevado.
Dando continuidade à pauta, o CL Secretário do Distrito Antonio Evandro apresentou as
informações da sua pasta. Iniciou falando sobre a preocupante situação atual do Distrito
com relação à quantidade de baixas de sócios neste ano Leonístico – a estatística
atualizada em 20/11/18 informava no quadro de associados adição de 43 e baixa de 128,
portanto com saldo negativo de 85. Informou a existência de dois clubes sem diretoria,
apesar das tentativas do Distrito em busca de solução, como também 5 (cinco) clubes em
“status quo” - suspensão financeira, com 94 associados.Mencionou a estatística também
apontada no MyLCI das atividades de serviço, mostrando 40 com atividades e 15 sem
atividades. Falou da estrutura organizacional do Lions que permite que as lideranças
locais e dirigentes distritais mais próximos fisicamente adotem medidas proativas para
não chegar a essas situações críticas, considerando mais necessária a comunicação
entre Dirigentes dos Clubes, Presidentes de Região e Divisão, e Governadoria. Falou
parecer-lhe que sempre se busca soluções paliativas ano após ano. Finalizou consultando
ao CL Governador da necessidade da leitura da Ata do I CD, uma vez que havia sido
publicada eletronicamente além da distribuição de cópias inseridas nas pastas dos
participantes desta reunião. Submetido ao plenário, houve a dispensa da leitura e a
aprovação com ressalvas, após intervenção do PDG Salame que solicitou fosse
esclarecida mais detalhadamente a posição financeira do Distrito. Convocado para os
informes da Tesouraria, O CL Pedro Primo apresentou amplo e detalhado relatório sobre
a situação financeira do Distrito e dos Clubes, informou estar em constante contato com
as lideranças solicitando providências e encerrou colocando-se à disposição de todos.
Houve um pequeno intervalo para o cofee breack e no retorno o CL Mestre de Cerimônias
agradeceu a oportunidade de ter atuado naquela função. Com a palavra o PDG João
Alves fez entrega de certificados e placas, fez vários anúncios e comentários sobre as
suas visitas a clubes e planejamento de futuras visitas, sobre projetos de clubes de Lions
e Leo a serem fundados no Distrito. Logo depois CC Gervásio homenageou com flâmulas
e PINs do DMLA alguns companheiros presentes. Em seguida o 2º VDG João Quaresma
manifestou-se feliz com o sucesso do CD, ideia de dois anos atrás, conseguido pelo
dedicado trabalho dos companheiros de Paragominas. A CL Rita do Socorro Gonçalves,
1ª VDG, também falou do sucesso do CD e da satisfação de participar, convidando para o
próximo que será realizado em sua localidade, cidade de Macapá – AP e encerrou
fazendo a Oração pelo Brasil. Finalmente o encontro foi encerrado pelo DG João Alves,
na forma protocolar. Eu, Antonio Evandro de Araújo, Secretário do Distrito LA6, lavrei a
presente Ata para leitura, discussão e aprovação, quando então se colherá as assinaturas
de quem de direito. Paragominas (PA), 24 de novembro de 2018.
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