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Atas do 1º. Conselho Distrital do D.LC-3 2016/2017
Primeira Reunião de Trabalhos.
No dia seis do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, as 14:30 horas, nas dependências do Hotel Fonte
Colina Verde, sito à Rua Veríssimo Pardo, 1500, na cidade de São Pedro – SP, após a Abertura Solene realizada no
dia anterior iniciou-se a primeira reunião de Trabalho do Conselho Distrital do DLC-3. Após a abertura protocolar
foi cedida a palavra ao Sr. Antonio Celso de Abreu Júnior, Secretário do Meio Ambiente das Energias Renováveis
do Governo do Estado de São Paulo, veio se colocar à disposição do Lions para uma parceria nos assuntos de sua
pasta. O governador anuncia a “ordem do dia”, com a apresentação e aprovação da peça orçamentária para este
ano e a prestação de contas da gestão anterior. O CL José Torres Filho, tesoureiro da Governadoria AL 2015/16,
apresentou sua prestação de contas, com cópias do resultado distribuídas aos presentes. O Conselho Fiscal fez a
análise das contas e se manifestou favorável à sua aprovação. Colocada em discussão, o CL Forti levantou uma
dúvida quanto ao destino do saldo apresentado e, enquanto os presentes se manifestavam, o CL Varella
solicitando uma “questão de ordem” pedindo que fosse lido o artigo 77 dos Estatutos do Distrito e que definiu a
questão. Submetida a aprovação as contas foram aprovadas por unanimidade. Uma cópia das contas fica anexa a
esta ata. O PCC CL Antonio Lázaro Forti, tesoureiro do Distrito fez a apresentação do orçamento previsto para
este ano leonístico, que colocada em discussão, teve apenas a reclamação do CL Varella, quanto à cobrança do
valor da revista ao associado familiar, já que estes não a recebem. O PCC CL Fábio Oliveira disse que a revista é
cobrada num valor muito baixo e isso é apenas uma forma de se compensar os seus custos e que isto deverá ser
resolvido pelo Distrito Múltiplo. Colocada em votação a peça orçamentária foi aprovada, por unanimidade pelos
membros deliberativos do Conselho, pois o CL Varella embora tenha direito à voz não pode votar. Foi
apresentado o número da conta bancária para depósito dos pagamentos. O PDG CL Alcântara solicita que a
cobrança seja feita por carta, pela facilidade de comunicação. Do mesmo modo, o CL Antonio Aparecido Gomes
de Oliveira, responsável pela mútua apresentou sua prestação de contas que foi considerada correta pelo
Conselho Fiscal e foi aprovada por unanimidade. Anexo uma cópia das contas. O Governador informa a migração
dos Lions Clubes de Guaxupé e Guaranésia e o Leo Clube de Guaranésia, que reforçarão nosso Distrito, matéria
discutida e aprovada por unanimidade. O PDG Eduardo Alcântara anunciou a ideia de se realizar um mutirão de
saúde e o envolvimento com os assessores da área. O PDG CL Jacob solicita que as reuniões de um único dia
sejam realizadas em dois períodos (manhã e tarde) para um melhor aproveitamento. O CL Varella solicitou a
palavra e com o auxílio do CL Jair Alves Pinto (ambos membros da Assessoria do Concurso Pena de Ouro),
esclareceram como proceder para o envio das matérias e da importância de divulgar nossas atividades. O PDG CL
Domingos Alves de Lima Neto conclama a que todos não fiquem limitados ao assistencialismo e benemerência e
deem atenção aos problemas de cidadania. O Governador reclamou da demora ou ausência dos informes dos
clubes e pede que a partir do dia 20 e antes do dia 30, estes sejam enviados, pois a Associação precisa saber de
suas atividades e fazer o fechamento do mês com o número real e atualizado dos associados. O CL Nelson
informa que deverá ser realizada uma Oficina de Extensão em Piracicaba no dia 18 de setembro para a formação
de novos Clubes, Núcleos e Leos e o PDG CL Jacob sugere que os Coordenadores compareçam. Aberta a palavra
aos Coordenadores, ninguém se manifestou. Os Vice-Governadores e a Assessora GMT, se colocaram à disposição
dos Presidentes dos Clubes para ajudá-los. O Governador informa que está colocando 6 pastas de novos
associados para cada Coordenador de Região. Foram entregues 10 unidades da Nominata 2016-2017 para cada
clube presente. Foi entregue a mesma quantidade para cada clube que não esteve presente através dos
Coordenadores de Região e de Divisão. Foi passada a palavra ao Orador PCC CL Fábio Oliveira, que em seu
discurso diz que somos modestos frente a importância que temos e que não consegue entender que o nosso
Distrito, apesar de possuir tantos companheiros com alta qualidade, ainda perde associados; mas que graças a
estes líderes o Lions jamais morrerá. Informa que nossa Fundação doou 400.000 dólares para as Olimpíadas
Especiais, e que o Lions tem verba para nos ajudar, porém não são apresentados projetos. Destacou a nossa
responsabilidade como dirigentes do centenário e desejou felicidades a todos. O PDG CL Eduardo Jacob solicita
aos companheiros que enviem a História de seus Clubes. As 16:30 horas, o Governador PMJF CL Ozéias de Jesus
dos Santos agradece a participação de todos e encerra solicitando que voltados aos pavilhões seja dada uma salva
de palmas pelo sucesso deste encontro. Eu, PDG CL José Varella, Secretário Adjunto redigi a presente ata, que
será assinada pelo Governador e pela Secretária do Distrito LC3, após sua aprovação.
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