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Aos dezessete dias do mês Agosto de 2019, na cidade de Campo Maior no
Piauí, às 8h (oito horas PM) deu-se início a Reunião do I Conselho Distrital LA
6 AL 2019/2020, com o habitual hasteamento das bandeiras, Lions, Brasil e do
Estado anfitrião, na ocasião a do Piauí, ao som do Hino Nacional, dando
continuidade fora composta mesa diretiva sob a presidência da DG Rita
Gonçalves, que abriu os trabalhos às 8h15 solicitando ao Bispo presente que
procedesse a invocação a Deus, em seguida convocou o PDG Nonato Souza
para realizar a saudação a bandeira e todos na plenária a entoarem a primeira
estrofe e o estribilho do hino da bandeira. O CL Josino Oliveira foi nomeado para
atuar como Mestre de cerimônia, tendo aceito, iniciou anunciando o prefeito da
cidade de Campo Maior para sua recepção aos presentes, entregando a chave
da cidade aos Leões participantes do I CD. O CL José Bringel fez a saudação a
DG Rita Gonçalves e demais companheiros participantes do I CD, mencionou o
luto pelo falecimento da CaL Aurismar Silva que faleceu dia 16.08.2019. O CL
Josino Oliveira realizou a auto apresentação por Estado. O CL Inácio realizou a
apresentação do Patrono do I CD CL Francisco Carvalho/DM Taciana. O Patrono
do I CD Francisco Carvalho explanou sobre sua trajetória no Leonismo
destacando a necessidade de renovação, após sua apresentação a DG Rita
Gonçalves o agraciou com uma placa de homenagem por ser o Patrono do I CD
em Campo Maior. O CL José Wilson realizou a apresentação do CL Wilson
Brandão Orador oficial do I CD, este possui um vasto currículo e é reconhecido
por seus relevantes serviços ao povo Piauiense na política e no Leonismo. O
Orador oficial CL Wilson Brandão/CaL Elizabete, iniciou sua fala
cumprimentando a todos que compõem a mesa e que visitam a cidade de Campo
Maior, destacou as mazelas do mundo como guerras violência que assolam o
mundo e a necessidade de mais ações que minimizem tais mazelas. Para ele o
tempo dedicado ao voluntariado é fundamental para ajudar nas mudanças que
o mundo precisa, ressaltou que todo dia devemos exercitar o bem, agradeceu
pela escolha de ser o Orador do I CD, desejou sucesso a governadoria. Para ele
o Lions é o movimento mais respeitado no mundo sendo um exemplo de fazer o
bem a humanidade. A diretora da 5ª Região do LEO CLEO Kerolyn se
pronunciou mencionando seu orgulho de participar deste momento e poder se
inspirar nos leões aqui presentes, destacou seu desejo de aprender e continuar
no Leoísmo como forma de engrandecimento da juventude, agradeceu a DG Rita
pela oportunidade de falar sobre o LEO e suas atividades. Leu uma mensagem
do Presidente LEO do DLA 6 CLEO Carlos Mateus da Conceição que destaca
a aspiração de caminhar junto com os Leões rumo ao crescimento e ao
enfrentamento de desafio, fortalecendo a amizade e ao companheirismo, trouxe
também uma mensagem do CL Dário agradecendo pela atenção dada ao LEO
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no AL 2018/2019, reforçando que a Governadoria do DLA 6 deve todos os anos
tratar o LEO com muito carinho visando agregar e fortalecer o movimento. Neste
momento o IPDG João Alves passa a apresentação de sua prestação de contas
do AL 2018/2019 os CL Freitas e CL Pedro Primo apresentaram o relatório de
prestação de contas detalhamento de receitas e despesas. Após apresentação
foi exposta pelo CL Pedro Primo uma proposição para que os valores disponíveis
em caixa fossem repassados para a conta da Mútua, alegando ele garantir assim
a saúde financeira deste fundo. Após debate e menção ao IV CD AL 2018/2019
ocorrido em Parauapebas/PA onde foi aprovado o valor da Mútua mantido de
acordo com repasse de 10% da arrecadação da cota distrital para o referido
fundo. Assim, entrou em votação a proposição e foi reprovada pela assembleia,
mantendo então o fundo da mútua da forma que estava, e os recursos em caixa
mantêm-se a disposição da governadoria. Terminada a explanação da prestação
do AL 2018/2019, a mesma foi colocada para análise e apreciação da
assembleia que votou em seguida aprovando por unanimidade. O IPDG João
Alves toma a palavra para seus agradecimentos e considerações finais sobre
seu AL e inicia condecorando com uma placa de agradecimento o CL Wilson
Brandão pela valiosa contribuição no AL 2018/2019, após isso repassou a DG
Rita Gonçalves AL 2019/2020 o projeto de captação de subsídios da LCIF no
valor de R$259.200,00 que está em processo de tramitação na LCIF e
beneficiará a Clínica Fisioterápica Abel Nunes localizada em Campo Maior, e
para finalizar o IPDG João Alves filho mencionou várias pessoas em
agradecimento pela parceria e colaboração no seu AL entre eles sua Esposa
Geni, Gabriel, Prefeito de Campo Maior, Prefeito de Luís Corrêa e demais
pessoas que o ajudaram a conduzir o DLA 6 no AL 2018/2019. Seguindo a pauta
a DG Rita Gonçalves explana sobre suas metas para o AL 2019/2020
destacando pontos importantes como o aumento e manutenção de sócios e
clubes, protagonismo das mulheres e protagonismo juvenil, garantiu treinamento
para dirigentes de clubes e atenção especial a clubes que estão com dificuldades
de organização, mencionou a importância da LCIF e se comprometeu com
doações pessoais e a estimular as doações de Leões e clubes por meio da
Campanha 100. Em seguida expôs o concurso de eficiência que foi debatido pela
assembleia e havendo sugestões de modificações feitas pelo CL Francisco
Nogueira estas foram acatadas pela governadoria e posteriormente será
divulgada nova versão do Concurso de Eficiência já com as atualizações aos
Clubes de Lions do DLA 6. A palavra foi franqueada ao Coordenador de LCIF do
DLA 6 PDG Ranieri Carneiro que expôs sobre a organização e importância da
Fundação para a captação de subsídios e a necessidade de contribuição de cada
Leão para manter os fundos e garantir subsídios para realização de projetos.
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Instruiu sobre as linhas de serviços beneficiadas com subsídios da LCIF e
destacou a falta de habilidade dos companheiros de clubes em organizar
projetos que atendam os critérios da Fundação, diante disso sugeriu que haja
formação para orientar e capacitar os companheiros e companheiras na
elaboração de projetos. Enfatizou a meta de clubes modelos para a América
Latina e Caribe que são 12 clubes modelos sendo que 7 desses estão no nosso
AL quanto a doações a LCIF, são este clubes: Abaetetuba, Picos, Santa Inês,
Floriano, Tucuruí, Altamira e Paragominas. O Coordenador da LCIF PDG Ranieri
distribuiu a ficha de compromisso de doação para que os companheiros e
companheiras presentes sintam-se compelidos a doar de forma contínua a LCIF
e a assim contribuam ainda mais com o fortalecimento da Fundação. A seguir o
CL José Itamar Costa que é cardiologista realizou uma palestra sobre saúde do
coração falando sobre as doenças mais comuns e suas causas, bem como de
orientações de como manter a saúde equilibrada. Após esta etapa foi
apresentada a pauta da Secretaria do Distrito, a Secretária CaL Tereza Cruz
apresentou os dirigentes e as estatísticas do DLA 6 e destacou as dificuldades
de acesso ao Mylion, se colocou a disposição dos clubes para contribuir e
garantir que o clubes tenham acesso aos sistema e registrem suas atividades
regularmente. Em seguida o Tesoureiro CL Paulo Cesar Gonçalves tomou a
palavra se colocando a disposição dos clubes para dirimir dúvidas e resolver
problemas relacionados ao pagamento de cotas e demais assuntos financeiros.
Após todas as pautas O CL Olívio apresentou como candidato a 2º VDG o CL
José Wilson do LCT Centro, cujo currículo pessoal e Leonístico o habilita para
assumir tal cargo, um Leão com vasto conhecimento de acordo com as
exigências para assumir cargo. A DG Rita Gonçalves fez a entrega dos
certificado de nomeação aos dirigentes e assessores do DLA 6, representados
pelos CL José Wilson, CaL Ceres Furtado e CaL Elaine Castelo Branco. Neste
momento a DG solicita a apresentação de moções e proposições, não havendo
segue a programação sendo finalizada pela DG com agradecimentos e passa a
palavra ao 1º VDG João Quaresma que agradece ao IPDG João Alves pela
oportunidade de participar ativamente da Governadoria AL 2018/2019 e se
coloca a disposição deste novo AL. A DG Rita Gonçalves menciona a presença
dos Presidentes de divisão e agradece desde já a disponibilidade de todos. O II
CD será realizado em São Luís-MA no dia 09 de Novembro de 2019 e a XXI
Convenção Distrital será realizada nos dias 30.04, 01 e 02.05.2020 na cidade de
Macapá-AP.
O PCC CL Gilson Vasconcelos anunciou a todos presentes a
aprovação da candidatura do CL Fabrício a 3º Vice Presidente Internacional a
ser empossado em Singapura em 2020. Não tendo mais a tratar, deu-se por
encerrada a I REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL LA 6 esta às 13h45min,
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sendo convocada outra para o dia 09 de Novembro de 2019 a realizar-se na
cidade de São Luís-MA, Eu Tereza Cruz, secretariei e lavrei a presente ATA que
depois de lida e aprovada vai assinada por mim, pela Governadora do distrito e
pelos demais membros presentes.
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