ATA DA PLENÁRIA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DO
DISTRITO LB-2, DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES,
REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE
PIRES DO RIO, ESTADO DE GOIÁS.
Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às oito horas e
trinta minutos, no Salão Social do Colégio Sagrado Coração de Jesus, na cidade
de Pires do Rio, Estado de Goiás, atendendo ao Edital de Convocação de 10 de
outubro de 2017, 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 presenças, em
Assembleia Geral Ordinária da segunda reunião do Conselho do Distrito LB-2, da
Associação Internacional de Lions Clubes, ano-leonístico 2017/2018. Inicialmente
foi realizada a solenidade de hasteamento das bandeiras, em frente ao prédio da
Prefeitura Municipal de Pires do Rio, dirigida pela CaLEleuza Aparecida Pinheiro
de Araújo, do Lions Clube de Pires do Rio, e a saudação ao pavilhão nacional pelo
CL João Asmar, do Lions Clube de Anápolis, sob os acordes do Hino Nacional
Brasileiro executado pela banda da corporação da Polícia Militar da cidade.
Instantes depois foi realizada a cerimônia de descerramento da placa de
inauguração da restauração do“Obelisco do Lions” na Praça Joaquim Felipe
Machado, também em Pires do Rio, pelos CCLL DG Paulo Omar da Silva e Lázaro
Antônio Bastos, presidente do Lions Clube de Pires do Rio. Em seguida o
Governador, CL Paulo Omar, convidou a todos para se dirigirem ao Colégio
Sagrado Coração de Jesus, para o início dos trabalhos. O Diretor de Convenção e
Eventos, PDG Carlos Roberto Silva, fez a composição da mesa diretora, assim
constituída: Governador 2017/18 CL Paulo Omar da Silva, PID Zander Campos da
Silva, Presidente do Conselho de Governadores DM-LB CL Isaias Costa Dias,
Presidente do Lions Clube de Pires do Rio CL Lázaro Antônio Bastos, Secretário
Distrital CL Edson Gomes da Silva, Tesoureiro Distrital CL Raimundo Gomes
Barreto, Diretor de Convenção e Eventos PDG Carlos Roberto Silva, Patrono da
52ª Convenção Distrital PDG Bráulio Brandão Rêgo, Homenageado da Gestão
PDG Etebaldo Soares Barbosa, 1º VDG CL Alberto Carlos Rodrigues Cavalcante, 2ª
VDG CaL Viviane Martins de Moura Nóbrega, PDG ShigueoKumagai, PDG Judas
Tadeu Nunes Nóbrega, Assessora da MútuaLeonísticaCaL Valéria Alves Garcia
Manso e Coordenador do Evento CL Aparecido Manoel Rodrigues. O Governador
fez a abertura de praxe e convidou a CaL Ruth Clair Kumagai, do Lions Clube

Goiânia Sul, que fez a Invocação a Deus. O Secretário Distrital, CL Edson Gomes
da Silva, solicitou a dispensa da leitura das atas da Solenidade de Instalação de
Gabinete e da primeira Reunião do Conselho Distrital, para economia de tempo,
pois, as mesmas foram enviadas eletronicamente aos membros do Conselho
Distrital, solicitação aprovada por unanimidade, e seguindo apresentou o
relatório da secretaria. O Tesoureiro Distrital, CL Raimundo Gomes Barreto,
apresentou o orçamento distrital para o segundo semestre leonístico, com
previsão de receitas e despesas no valor total de R$: 64.539,00, que foi aprovado
por unanimidade dos presentes; apresentou, também, as prestações de contas
da Instalação de Gabinete e do Distrito, que também foram aprovadas por
unanimidade, fez recomendações aos tesoureiros de clubes sobre pagamentos a
Lions Internacional, falou sobre as obrigações para com a Receita Federal e
nominou os clubes com débitos para com Lions Internacional e o Distrito. A
Assessora da Mútua Leonística, CaL Valéria Manso, falousobre a valorização e a
importância da mútua, informou que houve um crescimento de 6% no último
ano e que alguns clubes irão aderir brevemente; que o saldo atual é de R$:
16.127,00, solicita aos clubes em débitos que regularize os pagamentos e finaliza
agradecendo pela atenção. O CL Governador agradeceu a CaL Valéria pelo seu
trabalho e falou de sua preocupação com a mútua, citando o caso do CL Ailton
Garcia, do Lions Clube de Ceres, cujo pecúlio foi de muita utilidade para a família,
fazendo apelo a todos para se inscreverem na mútua. A Assessora do Concurso
de Eficiência Distrital, CaL Viviane Nóbrega, em seu relatório, informou que
alguns clubes não apresentaram informes de atividades e movimento de
associados desde julho; falou da necessidade de treinamentos para uso do
MyLCI, pois, as informações, principalmente do Mutirão da Saúde, estão
incompletas, o que prejudica os clubes e o distrito; e que o CL Governador
autorizou refazer os informes para a revisão da pontuação no concurso. O PID
Zander Campos fez comentários sobre a pontuação do concurso e sugeriu sejam
computadas as ações de voluntários e incluídos os testes de glaucoma nas
atividades de visão. O CL Governador solicitou à CaL Viviane a atualização da
informações o mais rápido possível, autorizando sejam refeitas as do mutirão da
saúde até 31 de dezembro. O Governador indicou os membros da Comissão de
Credenciais: PDG Bráulio Brandão Rêgo, do Lions Clube de Ceres, CL Geraldo
Ribeiro da Silva, do Lions Clube de Catalão e CL Hélio Caixeta de Araújo do Lions
Clube de Pires do Rio; os membros da Comissão de Moções e Recomendações:
CL Geraldo Lima dos Reis,

do Lions Clube Goiânia Serra Dourada, CL Reginaldo Camargo Ribeiro, do Lions
Clube de Catalão e CaL Ana Maria Teófilo, do Lions Clube Goiânia Marista, os
membros da Comissão de Estatutos e Regulamentos: PDG ShigueoKumagai, do
Lions Clube Goiânia Sul e CL Alberto Carlos Rodrigues Cavalcante, do Lions Clube
de Palmas, e os membros da Comissão de Indicação de Candidatos e Eleições: CL
Douglas Silveira Costa, do Lions Clube de Goianésia e CaLIsalfa Luzia França Silva,
do Lions Clube de Catalão; que foram aprovados por unanimidade, convidandoos para receber do CL Secretário as respectivas portarias. O CL Governador
confirmou a realização da terceira RCD nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2018, na
cidade de Goianésia, convidando a todos os presentes. O Diretor de Convenção,
PDG Carlos Roberto Silva, falou da organização do evento, parabenizou o clube
anfitrião; convidou o casal presidente do Lions Clube de Goianésia, CL Douglas
Silveira e CaL Thatiane, que confirmaram o convite para a terceira RCD em
Goianésia, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2018;convidou a todos para a
Convenção Distrital, nos dias 13 e 14 de abril de 2018 na cidade de Caldas Novas,
convidando o Lions Clube de Pires do Rio para patrocinar a “Toca do Leão”com
ajuda financeira sua e do patrono PDG Bráulio Rêgo, tendo o clube aceitado o
encargo. O Patrono da 52ª Convenção Distrital, PDG Bráulio Rêgo, fez seu
pronunciamento dizendo-se honrado pelo convite para Patrono, agradeceu ao CL
Governador, parabenizou o Lions Clube de Pires do Rio pelo aniversário de 50
anos e cumprimentou a todos os presentes; complementado pela sua Dm Márcia
Rêgo, que também parabenizou o clube de Pires do Rio pelo aniversário e pela
organização desta RCD, cumprimentando a todos os presentes. O PDG Etebaldo
Soares, falou de sua emoção, juntamente com a CaL Terezinha, em serem
homenageados, agradeceu ao CL Governador, e, também ofereceu ajuda
financeira para a “Toca do Leão” na Convenção Distrital. O CL Governador
parabenizou o Diretor de Convenção PDG Carlos Roberto Silva, pelo seu trabalho,
o Lions Clube de Pires do Rio por ter sediado esta RCD com tanto brilhantismo e
pela aceitação da Toca do Leão na Convenção Distrital, o Patrono da Convenção
PDG Bráulio Rêgo, seu amigo e companheiro, por ter aceitado ser o Patrono da
Convenção e pela participação financeira na Toca do Leão; o PDG Etebaldo e CaL
Terezinha por terem aceitado ser o casal homenageado e pela ajuda financeira
na Toca do Leão; e suspendeu a reunião por quinze minutos para o coffebreack.
Retornando o CL Governador convidou o PID Zander Campos da Silva, que fez

uma excelente palestra falando dos “Desafios do Lions” para os próximos cinco
anos, cuja meta é realizar duzentos milhões de atendimentos ao ano, para

alcançar um bilhão nos cinco anos, através do programa GST- Equipe Global de
Serviços, nas áreas de diabetes, visão, câncer infantil, fome e meio ambiente;
apresentou dados estatísticos do trabalho nos Distritos LA e LB, falou sobre a
valorização do movimento de Leo e finalizou cumprimentando o Lions Clube de
Pires do Rio pelo aniversário de cinquenta anos, colocando-se à disposição e
agradecendo a todos pela atenção. Seguindo o CL Isaias Costa Dias, Presidente
do Conselho de Governadores do DM-LB, falou sobre o Instituto de Liderança
Leonística que acontecerá nos dias 16 a 18 de março de 2018, no Hotel
Umuarama, na cidade de Goiânia, comentando sobre a forma de participação e
convidando a todos. A CaLNasra, presidente do Lions Clube Goiânia Sul,
apresentou projeto do clube solicitando à Fundação Internacional de Lions
Clubes recursos financeiros para atendimento a crianças e idosos da
comunidade, solicitando aprovação do plenário. O CL Governador falou sobre o
projeto apresentado e de seu interesse no projeto da Associação dos Diabéticos
do Vale de São Patrício, sediada na cidade de Ceres, entidade filantrópica de
assistência aos diabéticos, colocando em apreciação os dois projetos, que, em
votação, foram aprovados por unanimidade; suspendeu os trabalhos para o
almoço, que será livre, indicando a Churrascaria Cheiro Verde e o Restaurante
Caseiro, marcando o retorno para as 14,00 horas. Retornando do almoço o PDG
Carlos Roberto Silva recompôs a mesa diretora e passou a direção dos trabalhos
ao CL Governador que, convidou os Presidentes de Região e Divisão para
apresentarem seus relatórios, iniciando pela Presidente da Região “D”, CaL Ana
Maria Teófilo, do Lions Clube Goiânia Marista, que falou das atividades dos
clubes da região, complementada pelo Presidente da Divisão “D-3”, CL Paulo
Renato Manso, do Lions Clube Goiânia Sul, que relatou as atividades dos clubes
de sua divisão; o presidente da região “E” CL Edvan Carlos de Carvalho, do Lions
Clube de Pires do Rio, relatou as atividades dos clubes da sua região, seguido
pela presidente da região “E-1”CaL Maria de Lourdes Silva M. Rodovalho, do
Lions Clube de Catalão, que falou das atividades dos clubes de sua divisão, e do
Presidente da Divisão “E-2”, CL Enio Roberto Carlos de Oliveira, do Lions Clube de
Morrinhos, que comentou sobre as realizações dos clubes de sua divisão; a
Presidente da Divisão “F-1”CaL Sueli de Moura Silva, do Lions Clube de Jataí,
informou que não recebeu relatórios dos clubes de sua divisão, os quais
informaram por telefone que estão em dias, falou das atividades dos clubes de

Jataí e Mineiros da divisão “F-2”; finalizando a Presidente da Região “G”CaL Ivone
Ribeiro Oliveira, apresentou o relatório das atividades dos clubes de sua

região; seguido de comentários e agradecimentos, do CL Governador, a todos os
clubes e companheiros que apresentaram relatórios, pelos serviços prestados..
Em seguida o Presidente do Distrito Múltiplo Leo, CLeo José Diogo Ferreira
Borba, do Leo Clube de Aparecida de Goiânia, apresentou uma longa palestra
sobre a estrutura, organização e atividades do movimento de Leo, finalizando
com a apresentação dos companheiros leos presentes, que foram aplaudidos
pela assembleia e cumprimentados pelo CL Governador. O Assessor Distrital de
GST, PDG Judas Tadeu Nunes Nóbrega, falou sobre a atuação dos clubes nos
atendimentos propostos peloprograma, parabenizando os que já o fizeram e se
colocando à disposição para esclarecimentos; pela Comissão de Estatutos e
Regulamentos, falou da necessidade de adequação do estatuto ao Código Civil,
solicitando a nomeação de uma comissão para tal; lembrando aos clubes da
obrigação de enviar à governadoria cópia de seus estatutos e documentação dos
imóveis. O CL Governador comprometeu-se a criar a comissão para adequação
do Estatuto Distrital, e convidou a CaL Ruth Clair, que apresentou um belo
trabalho sobre o tema “Planejamento Estratégico”, focado no planejamento
administrativo e funcional para o bom desempenho de um clube de lions,
finalizando com um destaque ao nosso líder PID Zander Campos da Silva e
agradecendo a todos pela atenção. O CL Governador agradeceu à CaL Ruth Clair
pelo belíssimo trabalho, convidou a todos para o CoffeBreack que já está servido,
e para a Convenção Extraordinária que iniciará logo em seguida, e declarou
encerrada a presente reunião às 16,30 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, CL Paulo Omar da Silva
.Pires do Rio (Go), 18 de novembro de 2017.
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