ATA DA PLENÁRIA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DO
DISTRITO LB-2, DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES,
REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DE
GOIANÉSIA, ESTADO DE GOIÁS.
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às oito horas e
trinta minutos, na Câmara Municipal, na cidade de Goianésia, Estado de Goiás,
atendendo ao Edital de Convocação de dez de janeiro de 2018, do Gabinete da
Governadoria, através de ato do Secretário Distrital, reuniram-se os membros do
Conselho Distrital, demais associados dos Lions Clubes do Distrito LB-2 e
convidados constantes do Livro de Registro de Presenças, em Assembleia Geral
Ordinária da terceira Reunião do Conselho Distrital, da Associação Internacional
de Lions Clubes, ano-leonístico 2017/2018. Inicialmente foi realizada a
solenidade de hasteamento das bandeiras, em frente ao prédio da Câmara
Municipal de Goianésia, dirigida pelo Governador do Distrito, CL Paulo Omar da
Silva, sob os acordes do Hino Nacional Brasileiro e a saudação ao pavilhão
nacional pelo CL Orivaldo José, do Lions Clube de Goianésia. Em seguida o
Governador convidou a todos os presentes para se dirigirem ao auditório da
Câmara Municipal, para o início dos trabalhos. O Diretor de Convenção e
Eventos, PDG Carlos Roberto Silva, fez a composição da mesa diretora, assim
constituída: Governador 2017/2018 CL Paulo Omar da Silva, Presidente do Lions
Clube de Goianésia CL Douglas Silveira Costa, Secretário Distrital CL Edson Gomes
da Silva, Tesoureiro Distrital CL Raimundo Gomes Barreto, Diretor de Convenção
e Eventos PDG Carlos Roberto Silva, Presidente do Comitê de Honra IPDG
Henrique Heliodoro Teixeira Neto, 1º VDG Alberto Carlos Rodrigues Cavalcante,
2ª VDG Viviane Martins de Moura Nóbrega, PDG Judas Tadeu Nunes Nóbrega e
Assessora da Mútua LeonísticaCaL Valéria Alves Garcia Manso. O Governador fez
a abertura de praxe e convidou a CaL Thatiane Peixoto Silva, do Lions Clube de
Goianésia, que fez a Invocação a Deus. O Secretário Distrital, CL Edson Gomes da
Silva, solicitou a dispensa da leitura das atas da solenidade de abertura e plenária
da segunda Reunião do Conselho Distrital, para economia de tempo, pois, as
mesmas foram enviadas por e-mail aos membros do Conselho Distrital;

solicitação e atas colocadas em apreciação e votação foram aprovadas por
unanimidade; agradeceu pela aprovação de seu pedido e apresentou seu
relatório com os números do distrito e as atividades da secretaria. O Tesoureiro
Distrital, CL Raimundo Gomes Barreto, apresentou o demonstrativo financeiro do
Distrito relativo ao período de 01 de julho de 2017 a 21 de fevereiro de 2018,
com os valores relativos à Instalação de Gabinete, Mútua Leonística e
Administração Distrital, apresentando receitas no valor total de R$: 154.939,14,
despesas no valor total de R$: 122.110,85 e saldos em caixa e banco de R$:
32.828,29; que colocado em apreciação o IPDG Henrique Heliodoro questionou
sobre os repasses aos Vice-Governadores, tendo sido esclarecido que não foram
feitos os referidos repasses, não havendo mais manifestações, foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. A Assessora da Mútua Leonística, CaL
Valéria Manso, apresentou seu relatório informando que os números da mútua
constam do demonstrativo financeiro apresentado pelo tesoureiro distrital, CL
Raimundo Barreto, apresentou o extrato da conta bancária com saldo de R$:
17.135,80, solicitou aos clubes o pagamento da chamada 227; parabenizou o
Lions Clube de Catalão pela pontualidade nos pagamentos das chamadas; fez
esclarecimentos sobre o que é a mútua e solicitou adesão dos clubes ainda não
mutuários, finaliza agradecendo pela atenção de todos. O Governador comentou
o relatório e agradeceu a CaL Valéria pelo trabalho desenvolvido e falou sobre a
situação e a importância da Mútua Leonística. O Secretário Distrital fez a
leiturada portaria de sua nomeação como Secretário Geral, do CL Raimundo
Gomes Barreto como Tesoureiro Geral e do CL Reginaldo Camargo Ribeiro, do
Lions Clube de Catalão, como Assistente Distrital, todos da 52ª Convenção
Distrital que foram colocadas em apreciação e votação, sendo aprovadas pelo
plenário e entregues aos nomeados. O diretor de eventos e convenção, PDG
Carlos Roberto Silva, iniciou dizendo estar muito feliz no cargo que foi nomeado,
pois tem recebido total apoio dos companheiros e dos clubes. Pires do Rio
realizou com muito sucesso a segunda RCD, e hoje o clube de Goianésia está nos
brindando com um evento que certamente será coroado de êxito, esta terceira
RCD; e para fechar com chave de ouro teremos a Convenção Distrital, nos dias 13
e 14 de abril no Hotel Di Roma em Caldas Novas, cuja Toca do Leão será
administrada pelo Lions Clube de Pires do Rio e as inscrições pelo Lions Clube de
Catalão; finalizando pediu o apoio de todos e uma grande participação para o
sucesso do evento, agradeceu com um abraço a todos. O Governador agradeceu
ao CL Carlos Roberto pelo trabalho que vem desenvolvendo e solicitou aos

convencionais para se hospedarem nos hotéis do grupo Di Roma para beneficiar
o Distrito nas negociações do evento. O Presidente do Lions Clube de Goianésia
apresentou o vereador e presidente da Câmara Municipal, Temal Carrilho,
agradecendo-lhe pela presença, pela cessão do espaço e apoio financeiro para
realização desse evento; registrou a presença do CL e Deputado Hélio de Souza e
agradeceu a todos pelas presenças. O IPDG Henrique Heliodoro Teixeira Neto,
coordenador de GLT do Distrito, proferiu uma palestra sobre liderança no
movimento de lions, falando sobre os programas de Lions Internacional com
altos investimentos nos treinamentos de lideranças para 500.000 leões no
mundo; das oportunidades e participação dos leões, bem como dos diversos
encontros de preparação de lideranças. O Governador agradeceu e parabenizou
o CL Henrique pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo na transmissão de
conhecimentos leonísticos, representando muito bem o nosso distrito. O
Tesoureiro Distrital, CL Raimundo Barreto, informou que acaba de receber o
comprovante de pagamento do Lions Clube de Jaraguá e que tem depósitos não
identificados na conta bancária, solicitando aos depositantes que o procurem
para regularização. O Diretor de Convenção, PDG Carlos Roberto, para informar
que o tema da Convenção será traje indiano em homenagem ao Presidente
Internacional, CL Naresh que é indiano. O PDG José Francisco Silva, do Lions
Clube de Jaraguá, após longos cumprimentos às autoridades presentes, referiuse aos novos associados empossados no Lions Clube de Goianésia, falouda
filosofia de lions e da atuação dos leões, parabenizou o clube de Goianésia pelo
trabalho que vem realizando, finalizou cumprimentando os PDGs presentes e
agradecendo ao Governador pela oportunidade concedida. O Governador
anunciou que o CofeeBreack está servido, suspendeu os trabalhos por quinze
minutos, convidando a todos e solicitando o retorno para a palestra sobre o
Meio Ambiente, logo após o lanche. Retornando o Governador convidou o CL
Orivaldo José, do Lions Clube de Goianésia, que fez a apresentação do
palestrante, Rodrigo Pena de Siqueira, fazendo a leitura de seu currículo e
passando-lhe a palavra para sua palestra sobre o Meio Ambiente. O palestrante
agradeceu ao CL Douglas e ao Governador Paulo Omar, e iniciou com a
apresentação de um vídeo sobre a empresa Jales Machado e as práticas
sustentáveis desenvolvidas pela mesma; e passou a desenvolver o tema
proposto, usando, sempre, a empresacomo referência, mostrando sua estrutura
e sua atuação no mercado industrial/comercial brasileiro e internacional.
Finalizando discorreu sobre as práticas sustentáveis, meios de

produção, produtos fabricados, programas sociais, culturais e outras
particularidades da empresa; agradeceu a todos pela atenção e colocou-se a
disposição para maiores esclarecimentos; seguindo-se alguns questionamentos e
perguntas, todos esclarecidos pelo palestrante. O Governador fez comentários
sobre os problemas do meio ambiente, especialmente sobre a escassez de água,
cumprimentou e agradeceu ao palestrante .O presidente do Lions Clube de
Goianésia, CL Douglas, também cumprimentou e agradeceu ao palestrante,
dizendo contar com a colaboração e parceria da empresa nas ações sócioambientais do clube. Seguindo o PDG Gilberto de Paula Leite cumprimentou a
todos, especialmente aos PDGs presentes pelo mês dedicado a eles, e ofereceu
as cartelas do sorteio de títulos de companheiro Melvin Jones, que será no dia 31
de março, pela loteria federal, pedindo que cada clube fique com cinco cartelas,
ao preço unitário de R$: 100,00 e faça o sorteio entre seus associados; comentou
sobre a atuação da Fundação e disse que vale a pena ser companheiro Melvin
Jones, finalizou agradecendo ao CL Governador. O CL Douglas avisou que o
palestrante Rodrigo deixou para cada companheiro uma caixa de açúcar orgânico
fabricado pela Jales Machado, para que todos possam conhecer o produto. O
VDG Alberto anunciou que o Lions Clube Goiânia Branca Fajardo deseja fazer
uma homenagem ao presidente do Lions Clube de Goianésia, CL Douglas, e ao
Governador do distrito, CL Paulo Omar, convidando as companheiraspara vir até
o palco entregar o mimo, pelo que o CL Douglas e CaL Thatiane agradeceram. A
CaL Silvia, do clube Branca Fajardo, explicou como é feito o trabalho da
confecção dos enxovais que são doados a pessoas carentes da sociedade. O
Governador anunciou que os relatórios dos presidentes de regiões e divisões
ficam transferidos para a parte da tarde, quando teremos a apresentação dos
candidatos, convidando a todos para retornarem às 14,00 horas; convidou a
todos para almoçarem no Restaurante Scarpas, do CL Edgar Caetano, que fica na
Rua 29 esquina com Rua 12 e suspendeu a plenária às 11,50 horas para o
almoço. Retornando às 14,40 horas, o Governador convidou a CaLLuzanira, do
Lions Clube de Mineiros, presidente da região “F” que apresentou seu relatório,
falando da atuação de cada um dos clubes da região. O Governador
cumprimentou e agradeceu à CaLLuzanira pelo seu trabalho, comentou sobre a
situação do Lions Clube Rio Verde Sudoeste que se tornou um clube familiar. O
CL Paulo Renato Manso, presidente da divisão D-3, apresentou seu relatório,
falando da situação e das atividades dos clubes de sua divisão. A CaL Ana Maria
Teófilo, presidente da região D apresentou seu relatório enumerando as

campanhas a atividades dos clubes da região; comunicou que o clube de Goianira
participará, no dia 25 de março, do desfile de aniversária da cidade, convidando
o Governador para se fazer presente; falou da situação do Lions Clube Goiânia
Helen Keller, que se encontra desativado, e do Lions Clube Senador Canedo
Centenário, que ainda não deslanchou no leonismo, finalizou dizendo que está
trabalhando para a fundação de novos clubes e agradeceu ao CL Governador
pela confiança depositada. O CL Governador agradeceu ao CL Paulo Renato e CaL
Ana Maria pelo trabalho desempenhado e comentou sobre a necessidade de
admissão de novos associados e da fundação de novos clubes. A CaL Maria de
Lourdes Rodovalho, presidente da divisão E-1 informou as campanhas e
atividades dos clubes de Catalão, Ouvidor e Ipameri; convidou o presidente do
clube de Pires do Rio, CL Lazaro Bastos, que relatou as campanhas e atividades
de seu clube. O CL Edgar Caetano Rosa, presidente da divisão C-1, falou das
campanhas e atividades realizadas pelos clubes da divisão, complementado por
comentários da CaL Thatiane sobre a parceria do Clube de Goianésia com a
entidade de assistência Somar, finalizando o CL Edgar agradeceu pelo convite,
porém não poderá assumir a governadoria do distrito. O Governador citou o
Clube de Goianésia como exemplo de dinamismo, crescimento e realizações,
parabenizando seus diretores e associados; agradeceu aos presidentes de
regiões e divisões que se fizeram presentes e pelas informações apresentadas. O
PDG Judas Tadeu, assessor distrital de GST, fez uma palestra instrutiva sobre o
programa GST, Equipe de Serviços da ação global de Lions Internacional,
comentando sobre a função do assessor de GST no clube, que deve assessorar a
diretoria nos informes mensais de atividades; lembrou que os clubes devem
colocar em suas diretorias assessores de LCIF, GMT, GLT e GST, cargos que foram
criados recentemente por Lions Internacional. Falou da necessidade dos clubes
realizarem e informarem atividades de serviços, principalmente nas cinco
modalidades recomendadas por Lions Internacional, Diabetes, Visão, Cancer
pediátrico, fome e meio ambiente; comentou sobre a “MyLCI” link do site de
Lions Internacional onde devem ser informadas mensalmente as atividades e
movimentação de associados dos clubes; bem como, os novos dirigentes para o
ano-leonístico 2018/2019, que, anteriormente, era feito no formulário PU-101.
Finalizou agradecendo e colocando-se a disposição para outros esclarecimentos
e com distribuição de uma cartilha para novos secretários de clubes. Seguindo o
Governador convidou o Lions Clube Goiânia Sul para fazer a apresentação do
candidato a 2º Vice-Governador, ano-leonístico 2018/2019, CL Paulo Renato

Manso; a Presidente do clube, CaLNasra, fez a leitura do extenso currículo do
candidato, passando-lhe a palavra; o qual cumprimentou a mesa diretora e a
todos os presentes, colocando seu nome à disposição do Distrito e à apreciação
da assembléia, esperando contar com apoio de todos no mês de abril na
Convenção Distrital quando da realização da eleição, finalizou agradecendo pela
atenção e passando ao Governador a documentação de sua candidatura,
constituída de Edital de Convocação e Ata da reunião de seu clube aprovando
sua indicação, Currículo do candidato e Requerimento de registro de sua
candidatura. O PDG Gilberto de Paula Leite usou a palavra para hipotecar apoio
do Lions Clube Goiânia Marista à candidatura do CL Paulo Rento Manso. O
Governador declarou que recebeu com muito carinho a apresentação da
candidatura do CL Paulo Renato, repassou a documentação ao Presidente da
Comissão de Indicação de Candidatos e Eleições, PDG Carlos Roberto Silva, para
os devidos fins; e transmitiu pedido do IPDG Henrique aos PDGs para
permanecerem por alguns minutos após o encerramento dos trabalhos. O 1º
Vice-Governador, CL Alberto Cavalcante, diz que está na reta final de sua
campanha a Governador do Distrito, quando dedicará tempo integral para o
Lions; está convidando pessoalmente os presidentes de região e divisão; pede
apoio de todos em sua eleição na próxima Convenção Distrital; passa a palavra à
CaL Márcia Cavalcante, que agradece ao Lions Clube de Goianésia pela acolhida e
ao Governador pela oportunidade; pede apoio de todos à candidatura do CL
Alberto, na eleição de abril próximo. A 2ª Vice-Governadora, CaL Viviane
Nóbrega, agrade ao Governador pela oportunidade, cumprimenta a todos e pede
um minuto de silêncio em homenagem ao PDG Oduvaldo Santana falecido
recentemente; apresenta o resultado parcial do Concurso de Eficiência com os
onze clubes mais bem classificados, comentando sobre a necessidade de
informar todas as atividades realizadas, parabeniza os clubes que apresentaram
os informes dos meses de julho a janeiro; convidou o PDG Judas Tadeu, que em
nome da Presidente do Lions Clube Goiânia Bandeirantes Benincá, fez a leitura
do currículo da candidata ao cargo de 1ª Vice-Governadora, CaL Viviane
Nóbrega, a qual, retomando a palavra agradeceu ao seu clube por sua indicação,
disse que aprendeu muito durante seu ano como 2ª VDG; pede apoio de todos
em sua eleição para 1ª VDG, que certamente será muito gratificante e espera
retribuir com muita dedicação e trabalho e finaliza agradecendo e despedindo-se
até Caldas Novas. O Governador falou sobre os projetos do Lions Clube Goiânia
Sul e do Lions Clube de Ceres para solicitação de recursos da Fundação

Internacional, dizendo que os mesmos dependem de aprovação do Conselho
Distrital e coloca em apreciação. O IPDG Henrique fez esclarecimentos sobre as
normas e condições para apresentação e aprovação de tais projetos, infomando
que seu clube tem um projeto pronto e não foi enviado por falta do valor da
contrapartida. O PDG Gilberto informou que o Goiânia Marista também tem um
projeto que está aguardando a regularização do terreno. O Governador colocou
em votação e foi aprovado a permissão para apresentação dos projetos
inicialmente referidos. A CaL Thatiane do Lions Clube de Goianésia fez
agradecimentos a todos os companheiros do seu clube pelo trabalho e empenho
na realização desse evento e a todos os presentes, apresentou buquê de flores
recebido do novo casal de companheiros Fábio e Priscila, agradecendo-lhes e
dando as boas vindas ao clube. O Governador agradeceu a todos os clube
presentes nesse evento, ao casal presidente e demais companheiros do Lions
Clube de Goianésia, convidou a todos para o coffebreack que já está servido e
para o jantar de confraternização e baile Country às 20,30 horas na Casa de
Festas Otávio Lage e declarou encerrada a presente reunião às 16,50 horas. Nada
mais havendo a relatar, eu CL Edson Gomes da Silva, Secretário Distrital, lavrei a
presente ata, que depois de lida, apreciada e aprovada, será assinada por mim e
pelo Governador do Distrito LB-2.

Goianésia(Go), 24 de fevereiro de 2018.
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SECRETARIO DISTRITAL, AL 2017/18

