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ATA DA 3ª  REUNIÃO  DO CONSELHO DISTRITAL  

URUGUAIANA- RS -15 DE MARÇO DE 2008 

 

 

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e oito,realizou-se na sede do 

Lions Clube Uruguaiana Centro, localizada à rua XV de Novembro n° 2319, a 3ª  

Reunião do Conselho Distrital do .Distrito LD-4. Às 8h 30min a Diretoria Social 

CaL Jussara Freitas deu início a formação da Mesa Diretiva dos Trabalhos, 

chamando para fazer parte da mesma a CaL Governadora do Distrito a CaL Maria de 

Lourdes Almada Prestes; CL PDG Orley Ademar Ickert, Presidente do Conselho de 

Governadores do Distrito Múltiplo LD e sua  Domadora CaL Joice; CL PCC Helso 

Weber de Oliveira, Palestrante Oficial  da 3ª  RCD.; Vice-Governador do Distrito CL 

Luis José Lena e sua Domadora, CaL Terezinha; Vice-Presidente da AGDL Nacional 

CL PDG Julio Adolfo Pires Garcia e sua Domadora CaL Lourdes; a Secretária do 

Distrito LD-4 CaL Irma Benedetti Rodrigues; o CLEO Gustavo Weschenfelder 

Presidente do Distrito LEO LD-4; CL José Amilcar Viçosa Presidente do LC 

Uruguaiana Centro; CaL Helena Mohr Presidente do LC Uruguaiana Três Fronteiras; 

CL  José Sbicigo Presidente da Divisão B-2 do Distrito LD-4. Também foi registrado 

a presença dos Ex-Govemadores: CL PDG Victor Liberal Damião e sua Domadora 

CaL Lúcia, CL PDG Dalberon Fortes Nunes e sua Domadora CaL Gessi, CaL PDG 

Nelida Rosa Zorzan da Luz, CL PDG Romalino Pinto  Silva e sua Domadora CaL 

Alzira, CL PDG Ernesto Rodrigues Sobrinho, Presidente da AGDL, CL PDG Eloy 

Peres Garrido e o CL PDG Douglas de  Mendonça Thompson e DM CaL Margarete. 

"Invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a Paz entre as Nações e os Povos da 

Terra". a CaL Governadora Maria de Lourdes Almada Prestes declarou aberta a 3ª 

Reunião do Conselho Dtstrita1, convidando, de imediato a CaL Nilza Pedrolo 

Silveira para proceder a Invocação a Deus. Em ato contínuo, convidou a CaL Maria 

Zilda Cândia para fazer a Saudação à Bandeira Nacional, convidando, após, os 

presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A seguir, solicitou a todos para fazerem um minuto de silêncio pela passagem do 

Companheiro Ex-Governador Ivori Dorneles de Oliveira e da Domadora do Presidente do LC 

Uruguaiana Centro Elaine Viçosa. Em ato contínuo, nomeou para atuar como Mestre de 

Cerimônia a CaL Jussara de Freitas do LC Uruguaiana Centro, convidando-a a se dirigir à 

frente da Mesa Diretiva para receber o Colar Símbolo que a identificaria na função. A CaL 

Jussara agradeceu a indicação prometendo desempenhar a função a contento. A CaL Mestre 

de Cerimônia passou a palavra ao CL Jorge Prestes Lopes para fazer a saudação às 

Autoridades, Convidados, Dirigentes Leonísticos, Companheiros Leões, Companheiras Leão, 

Companheiros LEO e Domadoras. A CaL Governadora agradeceu ao CL Jorge pela belíssima 

saudação e após solicitou à Secretária Distrital CaL Irma Benedetti Rodrigues para fazer a 

leitura da Ata da 2ª  RCD, Portarias e Correspondências recebidas, consultando a Assembléia 

se haveria necessidade de se fazer a leitura da Ata, uma vez que a mesma havia sido enviada a 

todos os Clubes, Presidentes de Divisão, Assessores e. Ex-Governadores. Dispensada pela 

Assembléia a leitura da Ata,  a mesma foi posta em votação, tendo sido aprovada por 

unanimidade. A seguir a CaL Secretária iniciou a leitura das Portarias: Portaria n°. 005/2008 a 

CaL Maria de Lourdes Almada Prestes Governadora do Distrito LD-4, no uso de suas 

atribuições Estatuárias e Regimentais, nomeia para integrarem as Comissões Técnicas durante 

a 46ª  Convenção do Distrito LD-4, os seguintes Companheiros: Comissão de Credenciais: 

CL PDG Douglas de Mendonça Thompson -LC Uruguaiana Centro (Presidente), CL João 

Alberto Martini Cassol -LC Ijuí, CL Helso Sonza Dri -LC Jaguari, CaL Vera Lucia Linck -LC 

Santo Ângelo Universitário, CaL Gisela Maria o. Irion -LC Santa Maria Medianeira. 

Comissão de Moções: CL José Sbieigo -LC Uruguaiana Três Fronteiras (Presidente), CL 

Avelino Bertoldi -LC Santo Ângelo Centro, CaL Isabel Cristina Santos Cârnera -LC Santo 

Ângelo Universitário, CL Lúcio Bender -LC São Borja, CL Erlon Justino Huber - LC São 

Francisco de Assis. Comissão de Estatutos e Regulamentos: CL PDG Odilo Zimmerman -LC 

Panambi (Presidente), CL Manoel Antonio Palmeiro -LC São Vicente do Sul, CaL Jussara 

Rosa Rodrigues de Freitas -LC Uruguaiana, CaL Sandra Maria Rebelato -LC Santa Maria 

Medianeira, CL Dagoberto Frederico Focaccia - LC São Gabriel, Comissão de Indicação: CL 

PDG Renato Alcides Mohr - LC Uruguaiana Três Fronteiras (Presidente), CL Talito Emílio 

Rohde - LC Restinga Seca, CL Madson Verdi -LC Rosário do Sul, CL José Delnir Risso -LC 

Ijuí, CL Cézar Moacir Felin -LC Santa Maria Dores. Comissão de Eleições: CL PDG Ernesto 

Rodrigues Sobrinho -LC Três Passos Centro (Presidente ), CL Adão Lago Pinto -LC Santo 

Ângelo Universitário, CL José Renato Werlang -LC Ibirubá CL Aldo Luiz Callegaro -LC 

Cerro Largo, CL Jorge Borges Rodrigues -LC São Gabriel. Comissão de Convenções: CL 

Cezar Francisco R. Machado -LC Santa Maria Dores (Presidente), CL Hermes Bressan -LC 

Santa Maria Itararé, CaL Helena  

 



 

 

Mohr -LC Uruguaiana Três Fronteiras, CaL Enilda Gonçalves Soares -LC Santana do 

Livramento. PORTARIA n°. 006/2008. A CaL Maria de Lourdes Almada Prestes, 

Governadora do Distrito LD-4, no uso de suas atribuições Estatuárias e Regimentais, nomeia 

o CL Jorge Newton Saraiva Gonçalves (Presidente ), CL Evandro Ribeiro da Rosa e CL  

Narcizo Nunes para integrarem a Comissão de Finanças do Distrito, AL 2007-2008. A CaL 

Governadora colocou em votação a PORTARIA N° 006 com a nomeação dos membros da 

Comissão de Finanças do Distrito, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Após a CaL 

Secretária fez a leitura da correspondência encaminhada pelo CL PDG Julio Adolfo Pires 

Garcia à Governadora na qual o CL declinava do Convite feito pela Governadoria para ser o 

Patrono da 463 Convenção Distrital, tendo em vista a escolha já feita pelos Lions Clubes de 

Santo Ângelo do nome do CL PDG Amauri da Luz e transmitido a sua família. A CaL 

Governadora agradeceu a CaL Secretária e convidou o Tesoureiro do Distrito CL PDG Julio 

Adolfo Pires Garcia para apresentar os Informes da Tesouraria. O CL Tesoureiro após saudar 

a todos os presentes disse que a Tesouraria ainda não conseguiu fechar o primeiro semestre, 

porque há alguns depósitos feitos na conta da Governadoria, ainda não identificados. Solicitou 

aos Clubes que fizeram o pagamento que enviem até o final do mês o comprovante do 

mesmo. Do 1° Semestre está faltando o  comprovante dos Clubes de Agudo, Alegrete, 

Crissiumal, Frederico Westphalen, Iraí, Itaqui, Porto Xavier, Restinga Seca, Santa Rosa 

Centro, 'Santa Rosa Cruzeiro, Santo Ângelo Centro, Santo Cristo, São Borja e São Vicente do 

Sul. Caso não sejam remetidos os comprovantes os valores vão entrar como doação do Clube 

e aqueles Clubes que fizeram o pagamento, mas não enviaram o comprovante vão ficar como 

devedores no 1° Semestre. O 2° Semestre está mais ou menos tranqüilo, porque mandamos 

por boleto e o Banco apresenta todo o final de mês a relação dos Clubes que pagaram. 

Mostrou o Balancete dos três primeiros meses do AL 2007/2008 e um rascunho do segundo 

trimestre do AL, pois não pôde fechar o mês de dezembro por falta de comprovantes. 

Colocou-se à disposição dos Clubes que quisessem mais informações. O CL Tesoureiro 

comunicou que tem em mãos a situação fiscal dos Clubes e que a tarde estará entregando a 

Certidão Negativa de alguns Clubes. Salientou que cinco (5) Clubes estão irregulares com a 

Receita Federal e não possuem CNP J .  

Comunicou também que tem o cheque para o LC Santo Ângelo, referente a Convenção, no 

valor de R$ 5.650,00 e o cheque da segunda parcela para ser entregue ao Distrito LEO. Em 

ato continuo a CaL Governadora passou a palavra para o Vice-Govemador CL Luiz José Lena 

para o seu pronunciamento. O CL Lena após saudar a todos os componentes da Mesa e aos 

CCLL, CasL e DD.MM e demais presentes pronunciou-se agradecendo a Deus pelo caminho 

traçado e pela oportunidade de exercer o cargo de Vice- Governador do Distrito LD-4. Após a 

CaL Governadora passou a palavra ao CL Orley Ickert, presidente do Distrito Múltipl0--LD 

para fazer o seu  

 



 

 

pronunciamento. O CL Orley entregou um Certificado de Reconhecimento à Governadora 

Maria de Lourdes Almada Prestes pela sua destacada liderança e atuação dentro do Múltiplo 

LD-4. Convidou a sua Domadora CaL Joice para fazer a entrega de um mimo à Governadora. 

Também fez entrega de UI Certificado ao CL Douglas, Assessor do Distrito Múltiplo LD e 

coordenador geral da Equipe ACEL. A seguir saudou a todas as mulheres pelo Dia 

Internacional da Mulher e desejou muito sucesso ao Vice-Govemador em sua caminhada. O 

CL PDG Orley convidou a todos para se fazerem presentes em Chapecó, na 9ª  Convenção do 

Distrito Múltiplo LD, a ser realizada no mês de maio... Após as saudações iniciais, o CL PDG 

Orley Ickert fez sua apresentação sobre Lions - Qual é a sua marca? " É a imagem que se 

procura transmitir à comunidade de que onde houver a marca do LEÃO... ali existirão  

pessoas que se preocupam com eles. É uma fusão de diversos recurso: humanos, financeiros, 

materiais. É um sistema que se integra em outros, para satisfazer as necessidades humanas". 

Destacou, ainda o CL Orley, que " Lions oferece a oportunidade de ajuda a uma pessoa que 

não conhece e que nunca vai dizer obrigado. O Lions oferece a oportunidade de Liderança 

Lions está em 202 países, fala mais de 19 idiomas, em 45.000 Clubes e, com 

aproximadamente, 1.300.000 associados". Ressaltou, também, que estamos no Ano de 

Celebrações: 91 anos de fundação de Lions Internacional; 21º aniversário do Ingresso da 

Mulher como Companheira Leão; 51º  aniversário de criação de LEO Clubes e 20° 

aniversário do Concurso do Cartaz sobre Paz, destacando que, para o AL 2008-2009, o tema 

para o Cartaz da Paz é:" Paz começa comigo". Apresentou, ainda, seu slogan e lema: 

Competência, Compromisso e Criatividade, explicando o seu significado e destacando que 

essa trilogia só terá êxito quando todos os Leões se integrarem e abraçarem verdadeiramente a 

causa que ombreiam". É o desafio da mudança. O Mundo mudou e nós, Leões, precisamos 

mudar também. Os Clubes têm que encontrar novas formas de reuniões mais interessantes. 

Não tenha medo de mudar, pois quem tem medo de errar, não tem tempo para acertar. Não 

precisamos mudar aquilo que somos nem aquilo que fazemos. Precisamos, sim, mudar a 

forma como fazemos as coisas. Necessitamos que todos se engajem com o firme  propósito de 

fazer acontecer, com o melhor que cada um tem em Companheirismo, em dedicação, em amor 

às causas leonísiticas". Apresentou ainda, alguns dados sobre LCIF {Lions Clubs 

International Foundation, nosso braço filantrópico, que foi eleita pela ONU a melhor ONG do 

Mundo. Por essa competência e credibilidade, em fevereiro de 2008, a CSFII contabilizou 

cerca de 158 milhões de dólares em doações. Destacou que o Brasil já recebe dos Programas 

de LCIF e de SightFirst II 8 milhões de dólares e que, no entanto, nossas doações para nossa 

Fundação mundial não atingiram um milhão e meio de dólares. Finalizando sua fala, o CL 

Orley fez a seguinte colocação: " Quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas 

levantam barreiras, outras constroem moinhos". {Provérbio Chinês). Companheiros Leões, 

quando os bons ventos da mudança soprarem vamos aproveitar esta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

oportunidade em transformar os os Lions Clubes, em Clubes atuantes, fortes e participativos 

Agradecendo a atenção de todos, o CL Orley encerrou sua fala. A seguir, a CaL Governadora 

solicitou a CaL Secretária do Distrito que fizesse a leitura do Curriculum do CL PCC Helso 

Weber de Oliveira, Orador Oficial da 3" RCD. O CL PCC Helso saudou a todos os presentes 

e fez uma saudação especial ao CL PDG Douglas e a sua Domadora CaL Margarete 

Cumprimentou a todas as mulheres do Distrito LD-4 pela passagem do Dia Internacional da 

Mulher. Fez um breve comentário sobre a entrada de novos associados e sobre o Protocolo 

Oficial de Lions Internacional. "Primeiramente temos que consolidar os Clubes já existentes 

para depois pensarmos em fundar novos Clubes". "Associados de qualidade e não quantidade 

de sócios", posicionamento reafirmado pelo Presidente Internacional Mahendra  

Amarasuriya em EI Salvador, por ocasião do FOLAC. A seguir passou a falar sobre 

Protocolo. Explicou" a origem do termo Protocolo é de Origem Grega e significa respeito a 

posição de outrem, representa o tato e a diplomacia com que nos aproximamos uns dos outros, 

O Protocolo inicia na parte de entrada com o preenchimento de uma ficha pelos visitantes." 

Depois o CL Palestrante falou sobre a posição das Bandeiras na Panóplia, salientando que o 

Estandarte do Clube não é bandeira e, portanto, nunca pode estar na Panóplia e que o Hino 

Nacional do visitante Internacional sempre deverá ser tocado antes do Hino Nacional 

Brasileiro Quanto á composição da Mesa Principal, conforme Protocolo Internacional, sempre 

se inicia com o Presidente dos Trabalhos e após os demais dirigentes leonisticos Na 

apresentação leonistica sempre devemos nos apresentar com o cargo mais alto exercido 

Sempre colocar como Mestre de Cerimónia, em solenidades grandes, aquele companheiro que 

tiver mais experiência, mais conhecimento dentro do movimento leonístico. O Orador Oficial 

sempre senta á direita do Presidente dos Trabalhos e as autoridades civis sempre serão 

colocadas após o (a) Governador (a), porque a reunião é de Lions. A palavra do Governador 

pode ser considerada como Instrução Leonistica, não havendo necessidade de ter uma 

Instrução Leonistica. O CL Palestrante continuou sua palestra dando alguns conselhos aos 

companheiros como. Ter sempre em mãos a cerimônia de iniciação de novos sócios, o Código 

de Ética e os Objetivos que facilitam muito o trabalho dos companheiros, o dirigente ou 

autoridade que chegar atrasado não irá para a mesa principal, mas deverá ser mencionado; 

jamais fazer programa de reunião na última hora, e o Presidente, no final deverá agradecer o 

trabalho dos companheiros. pois "elogio não faz mal a ninguém" Encerrou a sua palestra e 

agradeceu a CaL Governadora pela distinção de estar no Distrito LD-4 como Orador Oficial e 

pela atenção de todos em ouvi-lo A seguir a CaL Governadora fez um agradecimento muito 

especial pela magnífica aula leonistica que foi dada e entregou um certificado de Orador 

Oficial ao CL PCC Helso e convidou o Vice-Governador CL Lena para em nome do Distrito 

entregar um mimo ao CL Palestrante. Em ato continuo, a CaL Governadora so 

licitou ao CL Leonesildo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bertê, Diretor Geral da Convenção para fazer uso da palavra. O mesmo disse da satisfação em 

receber a todos em Santo Ângelo nos dias 25 e 26 de abril. A seguir a CaL Governadora 

Maria de Lourdes Almada Prestes fez o seu pronunciamento.  

Após saudar os dirigentes leonísticos presentes, a CaL Governadora falou de sua" satisfação e 

alegria em estar em Uruguaiana, cujos Clubes anfitriões n( acolhem com carinho para 

realizarmos nossa 3ª Reunião do Conselho Distrital". Colocou, ainda, que "nossa vida nem 

sempre é permeada de flores pois encontramos muitos espinhos e temos que saber receber as 

suas picada passar por cima deles e lembrar que atrás deles tem uma flor". "Nesse momento, 

quero, publicamente, apresentar ao CL Júlio e a sua família meu pedido de desculpas por ter, 

involuntariamente, os colocado em uma situação constrangedora, quando o Convidei para ser 

o Patrono da 46ª  Convenção Distrital, sem saber, que os Lions Clubes de Santo Ângelo já 

havia escolhido o nome do falecido CL PDG Amauri da Luz como Patrono da Convenção e 

transmitido à CaL PDG Nélida, sua esposa, a escolha dos Clubes daquela cidade sobre o 

nome do CL Amauri. Após, dirigiu-se a CaL PDG Nélida pedindo-lhe, também, desculpas e 

dizendo-lhe que não tinha conhecimento da escolha feita pelos Clubes de Santo Angelo e que, 

também não tinha nada contra o nome do CL Amauri para ser o Patrono Convenção. 

Assumiu, publicamente, a culpa pelo erro cometido. Colocou ainda, que a única coisa que não 

aceitou e não aceita é terem colocado, em sua boca, palavras que não disse". A seguir, 

referendando o que já havia sido dito pelo CL PDG Orley, Presidente do CG do Múltiplo LD, 

falou sobre o crescimento do Distrito LD-4 e que está se esforçando para que o Distrito atinja 

o primeiro lugar no DMLD, pois, segundo estatísticas já estamos 2º em lugar .Destacou que 

tudo isto é fruto do trabalho dos Clubes de cada Companheiro(a), dos Presidentes de Divisão, 

enfim, de todos. Após, falou que, na parte da tarde, vamos dar de presente para cada Clube, já 

atualizado pelo Código Civil Brasileiro, um Manual de  

Protocolo e Vocabulário Leonistico de autoria do CL PDG Martin Barmam. Também, pela 

tarde, vamos distribuir os Blocos da Rifa das Motos. Esclareceu que cada Clube receberá um 

Bloco com 50 números,e que o Clube que vender os 50 números terá direito a um Título 

Melvin Jones e deve encaminhar para a Governadoria, do valor total de R$ 2.500,00, o valor 

de 2.300,00 ,sendo que R$ 200,00 ficam para o Clube. A Governadoria é que  remeterá para o 

CL PID Wady Lacerda o valor apurado com a venda total Rifa. Desejando um bom almoço a 

todos encerrou os trabalhos da parte manhã, comunicando que as atividades da parte da tarde 

reiniciariam 14horas. Às 14 horas, a CaL Governadora Maria de Lourdes Almada Prestes deu 

inicio aos trabalhos da parte da tarde, convidando os componentes mesa da Diretiva a 

tomarem os seus lugares. Após a CaL Governadora passou a palavra a CaL Mestre de 

Cerimônia que agradeceu a honrosa distinção de trabalhar como Mestre de Cerimônia na 3ª  

Reunião do Conselho Distrital. A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CaL Governadora agradeceu à CaL Jussara pela forma correta e ética como conduziu o 

trabalho. A seguir convidou o CL Ex-Governador Douglas de Mendonça Thompson -

Assessor de Liderança do Distrito Múltiplo LD e do Distrito LD-4 para fazer uso da palavra. 

O CL Douglas falou sobre o aumento de associados, dizendo que nós temos que investir em 

qualidade e não em quantidade. Comentou sobre os vários tipos de Leões que existe dentro 

dos Clubes. "Ninguém sobrevive falando mal dos outros, devemos sempre comentar as 

qualidades das pessoas para motivá-las a trabalharem". O CL PDG Douglas encerrou o seu 

pronunciamento agradecendo a todos. A seguir, a CaL Governadora passou a palavra para o 

CLEO Gustavo Weschenfelder, Presidente do Distrito LEO LD-4, que agradeceu o espaço 

concedido, saudou a todos e apresentou o seu Lema: LEO Clube valorizando as lideranças. 

Explicou o tema do AL 2007/2008 do Distrito LEO LD-4, que é profissionalismo e campanha 

distrital, sendo que profissionalismo seria o aprendizado  

sobre o LEO Clube, o que iria trazer de volta a escola LEO e Campanha Distrital é uma 

campanha que todo Gabinete passa para os Clubes Leoísticos para serem realizados. Citou os 

principais objetivos do AL e destacou que no Distrito tem 21 clubes de LEO, sendo 19 ativos. 

Convidou a todos para a 26ª  Conferência do Distrito LEO 10-4, em Cerro Largo, no:s dias 3 

e 4 de maio, onde será comemorado o 25° aniversário do Distrito LEO LD4. 0 CLLEO 

encerrou agradecendo a atenção de todos. A CaL Governadora agradeceu ao CLEO Gustavo 

pela explicação e disse que tem profundo respeito pelo movimento LEO e que podem contar 

com a sua presença em Cerro Largo. A CaL Governadora, em ato contínuo, passou a palavra 

para o CL José Sbicigo Presidente da Fundação Moacir Ramos Martins que explicou a 

situação da mesma. A seguir, passou a chamar os Presidentes de Divisão, salientando que 

cada um teria cinco minutos para fazer a sua apresentação e falar sobre as Atividaões 

realizadas nos Clubes de sua Divisão. A CaL Governadora agradeceu a todos os Presidentes 

de Divisão pelo esforço e pelo trabalho que estão realizando com seus Clubes. Em ato 

contínuo, convidou o Presidente do LC de Ijuí para fazer a apresentação do candidato a Vice-

Governador CL Décio Dupont que solicitou ao CL Cassol para apresentar o Curriculum do 

CL Décio. A CaL Governadora cumprimentou o Presidente do LC de Ijuí e ao CL Décio por 

ter aceito esse desafio que é muito importante dando-lhe os parabéns. Solicitou ao CL Dario 

do LC de Três de Maio para fazer a apresentação do Candidato a governador CL Lena, que é 

um dos fundadores do LC daquela cidade. Após o CL Lena se pronunciou agradecendo a todo 

CCLL e Casl que o elegeram Vice-Governador e dizendo "que se Deus quiser  

em 2008/2009 estaremos juntos como Governador do Distrito 10-4". A CaL Governadora 

agradeceu ao CL PDG Orley e a CaL Joice, ao CL Helso Orador Oficial, a CaL Nilza Pedrolo 
Silveira pela Invocação a Deus, com a participação das CasL e DD.MM de seu Clube, a CaL 

Jussara pelo trabalho realizado como  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mestre de Cerimônia, a CaL Maria Zilda pela Saudação ao Pavilhão Nacional e aos LC 

Uruguaiana Três Fronteiras na pessoa da sua Presidente CaL Helena Mohr, ao LC Uruguaiana 

Centro na pessoa do seu presidente José Amilcar Viçosa pelo carinho, pela forma como nos 

receberam e pelo desafio de aqui sediar a 3ª  Reunião do Conselho Distrital. A seguir 

convidou a todos para fazerem a Oração pelo Brasil. "O Deus onipotente, princípio e fim de 

todas as coisas infundi em nós brasileiros, o amor ao estudo e ao trabalho para que façamos de 

nossa Pátria uma Terra de paz, de Qrdem e de grandeza. Velai Senhor pelo destino do Brasil. 

Assim seja". Finalizando convidou a todos para Encerrarem a 3ª RCD com uma salya de 

palmas e fazer uma reverência ao pavilhão Nacional. Nada mais havendo a constar, eu, CaL 

Irma Benedetti Rodrigues, Secretária do Distrito LD-4, Rodrigues, lavrei a presente Ata que, 

após lida e aprovada  será, por mim e pela CaI. Maria de Lourdes Almada Prestes, 

Governadora do Distrito LD-4, assinada. 

                          Final 

 

 


