ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DA 52ª CONVENÇÃO DO DISTRITO LB-2,
DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES, REALIZADA NO
DIA 14 DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE CALDAS NOVAS- GOIÁS.

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, no
Centro de Convenções Di Roma, na cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás, atendendo ao
Edital de Convocação de dez de março de 2018 da Governadoria do Distrito, por ato do
Governador CL Paulo Omar da Silva, reuniram-se os Lions Clubes do Distrito, representados
por seus delegados, demais associados e convidados constantes do livro de registro de
presenças, em Assembleia Geral Ordinária da 52ª Convenção Distrital, ano leonistico
2017/2018. Inicialmente foi realizada a Solenidade de Hasteamento das Bandeiras na Praça
do Leão, na área interna do Hotel Di Roma, dirigida pelo Governador, CL Paulo Omar da
Silva,sob os acordes do Hino Nacional Brasileiro, saudação ao Pavilhão Nacional pelo VDG
CL Alberto Cavalcante e descerramento da placa da Governadoria 2017/2018. Finalizada a
solenidade o Governador convidou a todos para se dirigirem ao Auditório do Centro de
Convenções para o início da reunião plenária. O Diretor de Eventos e Convenção, PDG
Carlos Roberto Silva, fez a composição da mesa diretora dos trabalhos, assim constituída:
Governador do Distrito CL Paulo Omar da Silva, Orador Oficial PID Zander Campos da Silva,
Patrono da Convenção PDG Bráulio Brandão Rêgo, 1º Vice Governador CL Alberto Carlos
Rodrigues Cavalcante, 2ª Vice Governadora CaL Viviane Martins de Moura Nóbrega e PDG
Judas Tadeu, Presidente do Comitê de Honra IPDG Henrique Heliodoro Teixeira Neto,
Secretario Distrital CL Edson Gomes da Silva. O CL Governador fez a abertura dos trabalhos
e convidou a CaL Maria Isabel Marinho Silva, do Lions Clube de Ceres, que fez a Invocação a
Deus. O Secretário da Convenção, CL Edson Gomes da Silva, informou que as comissões
técnicas da convenção já foram previamente nomeadas e empossadas, nominou seus
membros e entregou o material de trabalho. A assessora da Mútua Leonística do Distrito,
CaL Valeria Manso, apresentou seu relatório falando da necessidade de participação de
todos como mutuários, colocando-se a disposição e finalizou agradecendo ao CL
Governador. O IPDG Henrique Heliodoro, parabenizou a CaL Valeria Manso, pelo trabalho
desenvolvido, e falou da participação dos clubes na mútua, citando o clube de Goianésia;
complementado por comentários do CL Governador, que convidou a todos participarem da
mútua. A assessora do Concurso de Eficiência, CaL Viviane Nóbrega, apresentou o relatório
do concurso, falando sobre falhas nos informes de clubes e informando os dez clubes mais
bem classificados. O CL Governador falou sobre matéria apresentada na reunião do Comitê
de Honra, na tarde de ontem; sobre sabatina de candidatos a Governador do Distrito LB-2;
convidou seu autor, PDG Judas Tadeu, que fez a leitura na integra; colocada em apreciação
o IPDG Henrique Heliodoro esclareceu a finalidade da matéria apresentada e a posição do

Comitê deHonra; colocada em votação foi aprovada por unanimidade dos presentes. OPDG
Carlos Roberto Silva, presidente da comissão de indicação de candidatos e eleições,
informou sobre o processo eleitoral, que terá início às 15,30 horas, com preferência de
votação inicial para as mulheres, que irão para o chá das domadoras às 16,00 horas. O PGD
Bráulio Rêgo, presidente da comissão de credenciais, informou que o credenciamento dos
delegados de clubes iniciará às 10,30 horas; O PDG Carlos Roberto, convidou para a mesa
diretora o Tesoureiro Distrital, CL Raimundo Gomes Barreto, o PDG ShigueoKumagai e o Dr.
Márcio Luiz de Mendonça, palestrante desta plenária. O CL Governador informou os clubes
que estão em condições de participarem do processo eleitoral.O Tesoureiro Distrital, CL
Raimundo Gomes Barreto, solicitou dispensa da leitura da prestação de contas, pois a
mesma foi distribuída aos convencionais, solicitação deferida pelo Governador; seguindo
apresentou os clubes em débitos com o Distrito e com Lions Internacional, finalizou
agradecendo os companheiros que colaboraram prestando serviços á comissão de
inscrições e aos demais pela atenção. O 1º VDG CL Alberto Cavalcante, convidou seus
companheiros do Lions Clube de Palmas, os companheiros Leos do distrito e sua domadora,
CaL Márcia Cavalcante, para estarem com ele; falou que chegou a hora de assumir a
governadoria, das metas de trabalho e de sua assessoria, dizendo-se preparado para
assumir o Distrito LB-2; passou a palavra a CaL Márcia Cavalcante, que pediu a todos para
votarem no seu companheiro Alberto e agradeceu pela atenção. O CL Governador
suspendeu os trabalhos por quinze minutos para o Coffee Break, convidando a todos.
Retornando o PDG Carlos Roberto Silvafez a apresentação do palestrante, Dr. Márcio Luiz
de Mendonça, médico urologista radicado na cidade de Ceres; que ministrou uma bela
palestra sobre o tema “Saúde do Homem”. O CL Governador agradeceu ao palestrante e
entregou-lhe uma lembrança e o Certificado de Apreciação. O Lions Clube Goiânia
Bandeirantes Benincá acompanhou e apresentou sua candidata a Primeira Vice
Governadora, CaL Viviane Nóbrega, que falou do seu projeto para a Governadoria do
Distrito e solicitou apoio na eleição de logo mais, corroborada por palavras de apoio do seu
companheiro, PDG Judas Tadeu. O PID Zander Campos da Silva fez a apresentação do
candidato a SegundoVice Governador, CL Paulo Renato Manso, convidando-o para o palco,
juntamente com os companheiros do Lions Clube Goiânia Sul, passando-lhe a palavra, o
qual colocou-se à disposição para assumir a Governadoria do Distrito, solicitando o apoio e
confiança dos companheiros para sua candidatura. O CL Governador suspendeu os
trabalhos, às 12,25 horas para o almoço, solicitando a todos que retornem as 14,30 horas.
Retornando ás 14,40 horas o CL Governador convidou o PID Zander Campos da Silva, que
ministrou uma longa palestrasobre os programas de Lions Internacional, falando das metas
de serviços globais 2017/2021, propostos nas cinco áreas: Diabetes, Meio Ambiente, Fome,
Visão e Câncer Pediátrico, para atendimento de duzentos milhões de pessoas ano, e atingir
um bilhão nos próximos cinco anos. Seguindo o PDG Judas Tadeu apresentou o relatório da
Comissão de Estatutos e Regulamentos; a CaL Ana Maria Teófilo, o da Comissão de Moções
e Recomendações, ambos por atas negativas, pois, não receberam proposições.

O IPDG Henrique Heliodoro informou que a Escola de Dirigentes será realizada na
instalação de gabinete, no mês de agosto em Palmas. O presidente da Comissão de
Indicação de Candidatos e Eleições, PDG Carlos Roberto Silva, informou que a
documentação dos candidatos a Governador do Distrito, CL Alberto Carlos Rodrigues
Cavalcante, do Lions Clube de Palmas; a Primeira Vice Governadora do Distrito, CaL Viviane
Martins de Moura Nóbrega, do Lions Clube Goiânia Bandeirantes Benincá e a Segundo Vice
Governador do Distrito, CL Paulo Renato Manso, do Lions Clube Goiânia Sul, estão de
acordo com as normas estatutárias, foram aprovadas pela comissão e declarou aberto o
processo de votação, dando preferência às eleitoras do sexo feminino, que vão participar
do Chá das Domadoras logo em seguida. A votação seguiu em clima de normalidade até ser
encerrada às 17,00 horas; ato contínuo a comissão fez a apuração do resultado da votação,
que apresentou o seguinte resultado: candidato a Governador do Distrito, CL Alberto Carlos
Rodrigues Cavalcante, obteve 97 (noventa e sete) votos SIM e 04 (quatro) votos BRANCOS;
candidata a 1ª Vice Governadora do Distrito, CaL Viviane Martins de Moura Nóbrega,
obteve 87 (oitenta e sete) votos SIM, 13 (treze) votos BRANCOS e 01 (um) voto NULO e o
candidato a 2º Vice Governador do Distrito, CL Paulo Renato Manso, obteve 94 (noventa e
quatro) votos SIM, 06 (seis) votos BRANCOS e 01 (um) voto NULO, todos para o ano
leonistico 2018/2019. O CL Helio Caixeta, do Lions Clube de Pires do Rio, relator da
Comissão de Credenciais, fez a leitura da ata dos trabalhos de sua comissão. O CL Edson
Gomes da Silva, relator da Comissão de Indicação de Candidatos e Eleições, fez a leitura da
ata dos trabalhos da comissão. O CL Governador confirmou o resultado da votação e
proclamou eleitos os candidatos acima citados, ficando confirmados seus mandatos para o
Ano Leonístico 2018/2019, que tem a duração determinada pelo Artigo 2 do Estatuto
Vigente do Distrito LB-2 (Artigo 2.... o Ano Leonístico corresponde ao período de 1º de julho
a 30 de junho do ano civil seguinte). O Lions Clube de Mineiros, representado por seu
presidente, CL Alexandre de Souza, e mais alguns companheiros, fez a apresentação do
CLMuriel Felix para o cargo de 3ºVice Governador do Distrito, ano leonístico 2018/2019. O
PDG Judas Tadeu corrigiu, informando que a indicação seria para 2º Vice Governador
2019/2020, que será votado na próxima Convenção. O PID Zander Campos cumprimentou
os candidatos eleitos e parabenizou o CL Governador pela Convenção realizada. Os CCLL
Alberto Cavalcante, Paulo Renato e Viviane Nóbrega agradeceram aos companheiros pela
votação recebida. O CL Isaias Costa Dias proferiu a Oração pelo Brasil. O Governador
cumprimentou os candidatos eleitos, agradeceu a todos que atuaram nesta assembleia, às
comissões pelo trabalho desenvolvido e aos demais convencionais pelas presenças e
participação; convidou a todos para a solenidade de premiação, jantar e baile de
confraternização a partir das 20,30 horas, neste mesmo local e declarou encerrada esta
assembleia às 17,30 horas. Nada mais havendo a relatar, eu CL Edson Gomes da Silva,
Secretário da Convenção, lavrei a presente ata que depois de lida, apreciada e aprovada,
será assinada por mim e pelo Governador do Distrito LB-2.

Caldas Novas (Go), 14 de abril de 2018.
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