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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNADORES DO DISTRITO 

MÚLTIPLO LD – AL 2015/2016, REALIZADA DIA 17 A 21 DE MAIO DE 2016 EM FOZ 
DO IGUAÇU PR 

 

DIA 19/05/2016 

TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA 

3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNADORES - AL 2015-2016 e 

SEMINÁRIO PARA FORMAÇÃO DE DIRIGENTES E LIDERANÇAS LEONÍSTICAS, 

realizado no dia 19 de maio de 2016, nas dependências do Hotel Golden Park 

Internacional na Rua Almirante Barroso 2006, na cidade de Foz do Iguaçu/PR 

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, tendo como local as 

dependências do Hotel Golden Park Internacional na Rua Almirante Barroso 2006, na 

cidade de Foz do Iguaçu/PR, às 08 horas da manhã teve início a Terceira Sessão 

Plenária da 3ª Reunião do Conselho de Governadores - AL 2015-2016 convocada para 

atender o dispositivo estatutário do artigo 24, inciso I que tem dentro de si o Seminário 

para Formação de Dirigentes e Lideranças Leonísticas do Distrito Múltiplo LD. A mesa 

diretora dos trabalhos, segundo o Mestre de Cerimônia terá a sua recomposição com 

todos os participantes já nominados no dia de ontem, na primeira plenária desta mesma 

reunião. ABERTURA: - O Presidente João Péricles Goulart declarou aberta a terceira 

sessão plenária da reunião e de imediato solicitou ao DG Ferrarini para fazer a 

invocação a Deus e após entoada a primeira estrofe do Hino à Bandeira. O presidente 

indicou novamente o PCC Helso de Oliveira para a função de Mestre de Cerimônia, 

colocando-lhe o medalhão indicativo da função, que mais uma vez agradeceu a 

honraria. FINANÇAS E AUDITORIA: - De imediato passou a palavra à Comissão de 

Finanças e Auditoria do Conselho de Governadores composta por DG Leovegildo Filho 

da Costa e Silva, DG Danilo Pacheco Escaramusa e DG Mário José Antônio Salvador. 

Foi analisada a documentação entregue pelo Tesoureiro referente ao período de julho 

de 2015 a 30 abril 2016. A comissão entendeu que tais documentos devem ser 

encaminhados ao Conselho Fiscal para o competente parecer, o que foi feito. O CL 

Secretário Carlos Eugenio questionou porque a própria Comissão não encaminhou a 

documentação ao Conselho Fiscal. DG Danilo informou que assim procederá e que a 

análise deverá ser feita. A Comissão deverá emitir um adendo à ata informando o 

porquê não concluiu a análise ou o mérito da mesma. O que foi feito, tendo sido 

colocado pela Comissão que a mesma não analisou a documentação devido à falta de 
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assinatura do Tesoureiro e do Contador e por não estar montada em forma de processo 

para a Prestação de Contas, devendo a mesma ser reapresentada na Primeira Reunião 

do Conselho de Governadores à nova Comissão Técnica de Finanças e Auditoria do 

Conselho de Governadores do próximo Ano Leonístico, com o respectivo parecer do 

Conselho Fiscal, caso não haja tempo de fazer até o encerramento desta RCG, o que 

foi colocado em votação e aprovado pelo Conselho de Governadores. SUSPENSÃO 

DOS TRABALHOS: - O Mestre de Cerimônia encerrou seus trabalhos, devolvendo o 

Medalhão, símbolo da função, no dia de hoje e devido que, na sequência, haverá um 

momento íntimo dos governadores do ano leonístico 2015 2016, enfatizando que teve 

a honra de trabalhar com um dos melhores presidentes do Conselho de Governadores 

e que tentou seguir à risca o protocolo de Lions  Clubes Internacional e que deve ficar 

registrado o quanto foi feliz em ter seguido e recebido o prestigiamento do CC Péricles. 

O Presidente Péricles, por sua vez, informou que só tem a agradecer e que confiou 

sempre no trabalho por ele desenvolvido. O Presidente informou que os trabalhos do 

Conselho de Governadores poderão ser acionados a qualquer momento antes ou 

durante a XVII Convenção do Distrito Múltiplo LD que se iniciará logo mais com a 

abertura da mesma e que qualquer acionamento será registrado nesta mesma ata, que 

permanecerá também aberta até o encerramento do referida Convenção, suspendendo 

os trabalhos desta sessão plenária da Terceira Reunião do Conselho de Governadores 

do Distrito Múltiplo LD. REABERTURA DA SESSÃO: - Esta mesma sessão plenária 

teve sua continuação aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, tendo 

como local as mesmas dependências do Hotel Golden Park Internacional na Rua 

Almirante Barroso 2006, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, às 14 horas, com a presença 

de todos os membros do Conselho de Governadores e durante a realização da XVII 

Convenção do Distrito Múltiplo LD, para que seus membros apreciassem a matéria da 

COMISSÃO DE FINANÇAS E AUDITORIA: - DG Danilo foi convidado a fazer o relato 

do que foi analisado na comissão que aprovou a ata da Comissão de Finanças e 

Auditoria do Conselho de Governadores que emitiu o parecer a respeito das contas da 

atual gestão até o mês de abril/2016, as quais deveriam ser analisadas antes pelo 

Conselho Fiscal, o que aconteceu e teve parecer favorável, mas como esse assunto é 

de competência apenas do CG, o mesmo vai constar nesta ata da 3ª RCG que continua 

aberta, conforme esclarecido pelo CL Ranolfo Vieira, Assessor de Estatuto e 

Regulamento do DM LD, que em aparte, com questão de ordem durante a XVII 

Convenção, abordou o andamento dessa discussão, acatada pelo presidente e que 

nesta extensão da sessão que as complementações das atas foram aprovadas por seus 

membros. ORÇAMENTO E AUMENTO DE COTAS: - Da mesma forma em outro aparte 
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durante a XVII convenção, DGE Jorge Carlos Lehmann esclareceu que o futuro 

colegiado enviou ao CG atual uma proposta de aumento de cotas. O Presidente, CC 

Péricles informou que o CG não tem competência para examinar ou aprovar qualquer 

aumento de cotas que envolva os distritos pois as previsões lá efetuadas já foram feitas 

em suas convenções e não houve nenhuma previsão de aumento. A previsão de 

orçamento para o próximo ano leonistico sem aumento foi encaminhado à Comissão de 

Finanças da Convenção e será analisado na sequência. Sobre o encaminhamento formal 

da solicitação de aumento em pauta, DG Danilo continuando com a palavra informou 

que a mesma Comissão de Finanças e Auditoria do CG recebeu sim uma proposição do 

1VCC Ari Galera solicitando aumento de cota do Distrito Múltiplo para R$13,00 por 

associado e R$ 6,50 para a cota familiar a ser cobrado em duas parcelas semestrais. A 

Comissão de Finanças e Auditoria do CG, diante da situação econômica nacional e 

considerando que alguns clubes se encontram inadimplentes com suas obrigações 

estatutárias financeiras, manifestou seu parecer contrário à pretensão do proponente, 

e que tal assunto deveria ser apreciado pela Convenção. Esse parecer consta como 

adendo à ata que foi lido e teve aprovação do CG nesta extensão da sessão devendo 

ser apresentada à Convenção. ENCERRAMENTO: - Juntamente com o encerramento 

da XVII Convenção o Presidente seguindo os procedimentos protocolares da citada 

convenção encerrou também os trabalhos desta sessão plenária da Terceira Reunião 

do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD – AL 2015/2016, realizada de 17 

a 21 de maio de 2016 em Foz do Iguaçu PR, solicitado a mim, Secretário do Distrito 

Múltiplo LD, CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo, que redigisse a ata da mesma, que 

vai assinada por mim e pelo Presidente CC João Péricles Goulart, em Foz do Iguaçu/PR 

aos vinte e um dias de maio de 2.016. 

 

 

CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo,  

Secretário do CG DM-LD  

 

 

CC João Péricles Goulart, 

Presidente do CG DM-LD 


