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Aos nove dias do mês novembro de 2019, na cidade de São Luís no Maranhão,
às 8h (oito horas AM) deu-se início a Reunião do II Conselho Distrital LA 6 AL
2019/2020. Composta a mesa diretiva sob a presidência da DG Rita Gonçalves,
que abriu os trabalhos às 8h15 solicitando a CaL Sônia May Albuquerque que
realizasse a invocação a Deus. Em seguida convocou a CaL Silvete Pestana
Costa para realizar a saudação a bandeira nacional, para após solicitar a todos,
na plenária, a entoarem a primeira estrofe e o estribilho do hino da bandeira. O
CL Luís Sérgio Ribeiro Furtado foi nomeado para atuar como Mestre de
cerimônia, tendo aceito. O CL Luís Sérgio iniciou agradecendo tão honrosa
distinção e anunciou a CaL Suelen Fernanda, Presidente LC São Luís Gonçalves
Dias para a saudação a DG Rita Gonçalves, sua comitiva e demais
companheiros participantes do II CD. Em seguida o CL Sérgio solicitou a auto
apresentação por Estado. O mestre de cerimônias solicita ao PCC CL João
Furtado para fazer a apresentação do Patrono do I CD, CL José Raimundo
Oliveira. O Patrono do II CD José Raimundo Oliveira, tomando da palavra
explanou sobre sua trajetória de vida e sua participação no leonismo,
agradecendo pela honrosa homenagem e expondo a enorme felicidade e
emoção de receber a notícia de sua indicação para patronear o II CD. Após este
pronunciamento a DG Rita Gonçalves o agraciou com uma comenda de
reconhecimento por seu valioso e imprescindível trabalho junto ao Lions Clube
São Luís São Francisco e ao leonismo. Na sequência, a Presidente do Lions
Clube São Luís São Francisco anuncia que o CL José Raimundo Oliveira
também foi agraciado com uma certificação de Honra ao Mérito concedida pelo
LC São Luís São Francisco por meio de seus associados, ao qual o CL recebeu
com grande emoção e gratidão. Em seguida a DG procedeu a entrega de
comendas de Lions Internacional alusivas ao Centenário reconhecendo os
clubes e seus dirigentes por garantir o crescimento do quadro associativo de
Lions Clubes, receberam tais comendas: PCC João Furtado e PDG Ceres
Furtado LC São Luís Gonçalves Dias, CaL Maria de Nazaré Lima LC Benevides.
Após entrega das comendas, a DG Rita Gonçalves deu sequência entregando
os Termos de Posse para Assessores de Distrito que ainda estavam pendentes.
Após as devidas deferências aos Assessores já nomeados, a DG Rita Gonçalves
anuncia as indicações das Novas Vozes que foram definidas a partir da atuação
e trabalho de cada Leão, garantindo que o DLA 6 seja bem representado, assim
foram indicados: No segmento MARKETING a atuante e muito comprometida
com a divulgação do leonismo, CaL Elaine Castelo Branco que tem divulgado as
ações de Lions Internacional em Redes Sociais, eventos, palestras, canais de
televisão, ela leva a marca LIONS sempre com afinco engrandecendo o
movimento e causando um impacto positivo na mídia para as ações de serviço
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e para o leonismo. No segmento LIDERANÇA o PDG CL Antônio Salame, que
tem um importante trabalho na formação de Leões levando o conhecimento
sobre leonismo para fortalecer a causa e permitir que ao conhecer o movimento
pessoas se interessem e agreguem ao movimento. No segmento de SERVIÇO
o CL Dário Benedito, que com uma longa trajetória iniciada no LEO carrega a
marca LIONS em suas ações e prima por estimular jovens e demais pessoas a
unir forças e manter o leonismo vivo e mais fortalecido. No segmento de
Associados o PCC Gervásio Araújo, responsável pelo ingresso de dezenas de
associados e pela fundação de vários Clubes no LA-6, além de desenvolver um
excelente trabalho de fidelização desses leões. A DG Rita Gonçalves destacou
que todos são Leões de grande importância, dentre tantos que comungam do
movimento leonístico, porém apenas quatro indicações eram possíveis, mas
está certa de que o DLA 6 está bem representado por este grupo seleto. Neste
momento a DG Rita Gonçalves faz apresentação de seu relatório referente ao
quadro situacional do Distrito incluindo a situação de cada clube com baixas,
acréscimos de sócios e suas visitas aos Clubes já realizadas ao longo destes
meses, destacou o índice negativo do quadro de sócios que apresenta 70 baixas
e apenas 33 adições de associados. A DG Rita alerta para a necessidade de
promover ações para recompor e aumentar os quadros associativos, bem como
garantir a fidelização dos sócios ativos. Em suas visitas a DG observou o esforço
dos Clubes em manter atividades e isso a deixou esperançosa de que o
movimento está se oxigenando e vislumbra o engrandecimento do movimento
leonístico e fortalecimento do Serviço à comunidade. Em seguida O PCC João
Furtado fez a apresentação do Orador do II CD, o Prof. Álvaro Bruno Botentuit,
que proferiu palestra sobre o tema “Visão e Diabetes”, enriquecendo os
conhecimentos dos presentes com importantes orientações sobre prevenção de
problemas da visão decorrentes do Diabetes. Tal Palestra foi de extrema
importância, pois o Lions tem como eixo de trabalho a prevenção do diabetes e
problemas de visão e isso certamente servirá para que o Lions continue
realizando ações visando evitar problemas de saúde por meio da
conscientização e informação a comunidade. Encerrada a palestra o professor
Álvaro agradeceu pela oportunidade e respondeu às perguntas dos
participantes, demonstrando extrema felicidade em poder dar sua contribuição
neste II CD na Cidade de São Luís. Finalizando a DG Rita pontuou que o
professor Álvaro, demonstrou ser um profissional de grande gabarito e que faz
um excelente trabalho social visando prevenir problemas da visão. A DG Rita
agradece ao Prof. Álvaro Bruno Bontentuit por suas valiosas contribuições e o
agraciou com uma comenda, concretizada em uma placa de agradecimento e de
Honra ao Mérito. Em seguida a Ata do I CD foi colocada para apreciação, sendo
dispensada sua leitura em votação e aprovada por unanimidade. Exatamente às
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12h10, foi suspensa a Reunião para almoço dos participantes com retorno
previsto para as 14h. Após almoço, os participantes retomaram, às 14h00. A DG
Rita Gonçalves abre os trabalhos e devolve a palavra ao mestre de cerimônia
que, dando prosseguimento, anunciou a participação do CL Dário Benedito
Rodrigues para fazer a sua apresentação sobre o tema: “Lions e Leos Clubes:
unindo forças de serviço em prol da comunidade”. Em sua apresentação o Cl
Dário destacou que os LEOs compõem diretoria de Lions Internacional e que
tem voz e voto igual a qualquer leão. Ele chama atenção para que o Leões sejam
acessíveis e receptivos aos LEOs, pois a renovação é necessária. Os LEOs
podem ser afiliados Leões, ao mesmo tempo, e isso possibilitará uma importante
atividade de serviço e aumento de sócios. Ele destaca que é importante ter
conhecimento sobre leonismo, estudar, aprender e se aprofundar para que os
serviços sejam de fato ligados aos objetivos do Lions. Ele expõe que a estrutura
organizada pelo Lions Internacional exige uma nova forma de pensar o leonismo
e é preciso esforço para garantir que haja planejamento, execução e registro das
atividades realizadas. Se precisa relatar cada atividade imediatamente a sua
realização no Mylion para gerar impacto, isso vai fazer a diferença no tocante às
estatísticas dos clubes e consequentemente do Distrito. O CL Dário conclama a
Leões e LEOs a agirem em prol da comunidade, focar no servir, driblar os
conflitos e contribuir para a excelência e crescimento do leonismo e do servir.
Após sua explanação fez um tutorial de inserção de atividades no Mylion,
demonstrando o passo a passo para que os dirigentes de clubes consigam
acessar o Mylion e inserir suas atividades. Encerrando sua apresentação o CL
Dário agradeceu a oportunidade e presenteou a DG Rita Gonçalves e a CaL
Suelen, com o livro de sua autoria sobre a cultura da Cidade de Bragança. Em
seguida fez a entrega dos PINs oficiais ao Presidente do Distrito LEO CL Carlos
Mateus. Dando continuidade à pauta do II CD, o mestre de cerimônia anuncia o
PDG CL Antônio Salame para proferir palestra sobre Liderança. O PDG Salame
expos a riqueza de curso existentes no Mylci que ajudam no aprendizado e
atualização sobre o leonismo. Toda a exposição visa formar os dirigentes para
que possam organizar os clubes e potencializar ações e atividades nos clubes.
Foi feito um detalhamento dos cargos do clube e sua importância e
responsabilidades, destacando as responsabilidades do Presidente, cuja
liderança é fundamental para administrar conflitos, ter um plano de atividades,
organizar documentos, convocar e conduzir reuniões, participar de treinamentos
e atividades da Governadoria e preparar a transição para a nova diretoria.
Destacou a infinidade de recursos disponíveis no Mylion para aperfeiçoamento
de lideranças que são acessíveis e de fácil entendimento. O PDG Paulo César
sugere que haja planejamento de um ano para o outro para a sequência e
eficiência dos trabalhos. O PDG Salame sugere que haja custeio de despesas
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de deslocamento e estadia ou de um ou outro do GLT para que sejam feitos
treinamentos de dirigentes durante o AL e que abranja mais pessoas possíveis.
Encerrada sua palestra, PDG Antônio Salame e Assessor GLT do Distrito,
agradeceu a todos e se colocou à disposição para contribuir na formação de
líderes, bem como promover acesso ao Mylion e suas ferramentas. Na
sequência o mestre de cerimônias, anuncia o CL Inácio Prestes, Assessor GMT
do Distrito, para proferir sua apresentação sobre o tema: “Manutenção e
Recrutamento de novos associados”, visando fortalecer os clubes e tornar o
Distrito coeso e forte. Ele ressalta, que é importante esclarecer aos novos sócios
as despesas decorrentes de afiliação ao Clube de Lions, todos devem ter ciência
que terão que arcar com despesas de quotas Internacionais e Distritais. Enfatiza
que os novos devem ser bem recebidos para que se sintam acolhidos e queiram
permanecer no Clube e que temos que saber buscar novos sócios, que podem
estar entre familiares e amigos, no trabalho e entre pessoas da comunidade.
Afirmou que é preciso apresentar aos novos Leões a estrutura física e
administrativa do Clube, descrever o significado e importância dos Símbolos
leonísticos (Estandarte, Sino, Martelo), além de permitir que os associados se
familiarizem e conheçam o Lions em sua organização. Segundo ele é necessário
que todos os associados usem PIN para identificação onde forem, participar de
eventos relacionados a Associação de Lions, desde as atividades do seu clube,
Distrito, Distrito Múltiplo e Lions Internacional. Após isso, o PDG Paulo César,
Tesoureiro do Distrito, expôs a situação financeira do Distrito enfatizando que os
clubes, 16 deles, estão em dificuldades, fruto de não terem apresentado o PU,
mas estão tentando se organizar com o apoio da Governadoria, porém o tempo
para serem colocados em “status quo” já está se aproximando. Destacou que
alguns clubes, pouco mais de uma dezena estão ainda em débito com Lions
Internacional e relatou sua preocupação em resolver tais situações,
preferencialmente a quota distrital. Outra preocupação é a Campanha 100, cuja
arrecadação ainda é bem baixa, e por ser uma Campanha de Lions Internacional
via DMLA a DG Rita Gonçalves será cobrada e por isso urge a necessidade dos
Clubes no pagamento das cartelas recebidas. O PDG Salame questionou a
abertura da conta exclusiva da Mútua e que após aprovação no CD em Campo
Maior AL 2018/2019. O PDG Paulo Cesar esclareceu que as contas bancárias
para recebimento das quotas e de inscrições da Convenção, foram abertas no
Piau, sede da Governadoria e permanecem as mesmas. E que ele e a DG Rita
estão tentando abrir uma terceira conta no Banco do Brasil em Macapá, para a
Mútua, que já deveria ter vindo aberta da cidade de Teresina, pois o Banco do
Brasil local tem sua burocracia, mas que estão se empenhando para tanto, e que
espera até o final do mandato ter os valores apartados dos demais. Na sequência
todas as situações relacionadas a secretaria foram expostas pela secretária
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Tereza da Cruz, que versou sobre: atualização de dados, acesso ao Mylci,
organização dos clubes em relação atualização de dados e PUs. Na sequência
os Presidentes de Região foram convidados a expor seus relatórios deste AL. O
presidente da Região F, o CL Artur Secçu, informou não ter relatório impresso
justificando que as visitas aos clubes da sua região foram realizadas pela DG
Rita Gonçalves. Dando sequência a CaL Sônia presidente da Divisão I
apresentou seu relatório escrito e afirmou que já tem possibilidade de Posse de
mais 04(quatro) sócios no LC São Luís São Francisco. Em seguida o 1º VDG
João Quaresma tomou a palavra e elogiou a organização do II CD, as palestras
e orientações aqui proferidas para ele serão de grande valia para o dia a dia dos
clubes. Destacou que há necessidade de manter os LEOs e garantir que eles
sejam motivados, encerrou enfatizando que os líderes precisam manter seus
esforços para fortalecer o movimento. Na sequência, o 2º VDG Lindemberg
Braga mencionou em sua fala o sucesso do II CD com riqueza de conhecimentos
que agraciou a todos. Destacou que é necessário superar as diferenças e primar
pelo fortalecimento de pontos convergentes. A palavra foi franqueada ao
Presidente do Distrito LEO CL Carlos Mateus que expôs o quadro situacional do
Distrito LEO, que atualmente conta com 18 clubes de LEOs, ele destacou o apoio
da DG Rita Gonçalves ao Leoísmo sempre levando o nome e convidando o
Presidente para visitar os clubes, agradeceu a todos e fez o convite para que
todos participem do II CD LEO e da Conferência LEO AL 2019/2020 que ocorrerá
em Junho de 2020 em Paragominas-PA. Dando sequência os Assessores foram
convidados a expor sobre o trabalho em suas pastas. A Assessora de Lions
Quest CaL Consuelo Wanderley mencionou sobre um projeto de inserir Lions
Quest no currículo das escolas Públicas e Particulares de Belém e
posteriormente apresentará o projeto a Governadoria. O Mestre de Cerimônia
CL Luís Sérgio encerrou seus trabalhos e devolveu o colar que lhe distinguiu a
DG Rita Gonçalves, que o agradeceu pelo maravilhoso trabalho desempenhado.
A DG Rita Gonçalves toma a palavra para encerrar o II CD, e eleva suas orações
em agradecimento a Deus pelo maravilhoso CD, destacou que cada pessoa que
compõe seu gabinete e Assessoria está por competência e comprometimento
com a causa Lions e conhecimento do cargo onde atua. Agradeceu aos LEOs
pela presença e reafirmou seu compromisso com a força jovem e o crescimento
dos Clubes de LEOs, e que mantém seu propósito firme de fazer o Distrito
crescer e se fortalecer. Neste momento a DG pôs em discussão a data para o III
CD que ocorrerá na Cidade de Belém-PA no dia 08 de fevereiro de 2020. Após
isso, agradeceu a CaL Sônia May Albuquerque pela invocação a Deus, a Cal
Silvete Pestana Costa pela saudação a bandeira, ao CL Luís Sérgio Ribeiro
Furtado por atuar como Mestre de Cerimônia neste II CD, agradeceu pôr fim a
todos os clubes presentes e seus associados que não mediram esforços para
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participação neste IICD. A DG deu por encerrada esta reunião às 18h50, eu
Tereza da Cruz, secretária do DLA 6, secretariei e lavrei a presente ATA que
depois de lida e aprovada vai assinada por mim, pela Governadora do Distrito
LA6, e pelos demais membros presentes.
São Luís - MA, 09 de novembro de 2019.
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