
ATA DA PRIMEIRA PLENARIA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DO 

DISTRITO LB-2, DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES, REALIZADA 

NO DIA 29 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE CERES, ESTADO DE GOIÁS. 

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às oito horas e 

trinta minutos, no auditório da Câmara Municipal, nesta cidade de Ceres, Estado 

de Goiás, atendendo ao Edital de Convocação datado de 27 de junho de 2017, do 

Gabinete da Governadoria do Distrito LB-2, reuniram-se os membros do Conselho 

Distrital, demais associados dos Lions Clubes do Distrito LB-2 e convidados 

constantes do livro de presenças, em Assembléia Geral Ordinária da primeira 

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 dirigida pelo Governador, CL Paulo Omar da Silva, e a saudação ao 

pavilhão nacional, pelo VDG CL Alberto Carlos Rodrigues Cavalcante, seguida do 

cântico do Hino Nacional Brasileiro, por todos os presentes. Em seguida o 

Governador convidou a todos para o auditório, onde presidiu a mesa diretora dos 

trabalhos, assim composta: Governador 2017/2018 CL Paulo Omar da Silva e CaL 

Edna Alves,   PID CL Zander Campos da Silva, ECC DM-LB CL Isaias Costa Dias, Ex-

Governador imediato  CL Henrique Heliodoro Teixeira Neto, 1º Vice-Governador 

CL Alberto Cavalcante e CaL Márcia Cavalcante, 2ª Vice-Governadora CaL Viviane 

Nóbrega e PDG CL Judas Tadeu, Diretor de Convenções PDG CL Carlos Roberto 

Silva, Secretária Distrital 2016/2017 CaL Leila Cristina Teza, Secretário Distrital 

2017/2018 CL Edson Gomes da Silva, Tesoureiro Distrital 2016/2017 CL Nahim 

Hanna Halum Filho, Tesoureiro Distrital 2017/2018 CL Raimundo Gomes Barreto, 

PDG CL Gilberto de Paula Leite e PDG CL Etebaldo Soares Barbosa; fez a abertura 

protocolar e convidou a CaL Edna Alves que fez a Invocação a Deus; convidou a 

Secretária Distrital 2016/2017, CaL Leila, que foi dispensada da leitura das atas da 

última reunião, por já terem sido enviadas por e-mail e fez o relatório de sua 

gestão; convidou também o Tesoureiro Distrital 2016/2017, CL Nahim, que 

apresentou o relatório final de prestação de contas de sua gestão; convidou ainda 

o Assessor da Mútua 2016/2017, CL Alberto Cavalcante, que apresentou a 

prestação de contas de sua administração, todos eles agradeceram ao CL Henrique 

pela participação em sua Governadoria.. Seguindo a Diretora de Convenção 

2016/2017, CL Elizabeth Fernandes de Oliveira, apresentou a prestação de contas 

da 51ª Convenção Distrital, que foi aprovada por unanimidade e passou ao CL 

Raimundo Barreto a respectiva documentação, agradecendo ao Governador 

Henrique pela participação em sua administração;a Assessora do Concurso de 



Eficiência Distrital 2016/2017, CaL Luciana Nunes Pinto, fez o relatório de sua 

gestão, passou o livro de atas e documentos para o arquivo do Distrito, agradeceu 

ao CL Governador pela oportunidade e aos demais pelas participações; o CL 

Henrique agradeceu a CaL Luciana pela sua atuação e fez a premiação aos dez 

clubes mais bem colocados no concurso e demais prêmios de sua governadoria;  e 

o Coordenador para LCIF, PDG CL Gilberto Paula Leite, convidou o CL Henrique que 

entregou ao CL Alberto Cavalcante uma placa de homenagem por ter realizado 

doação à FCIF, apresentou seu relatório, falando sobre os companheiros Melvim 

Jones dos clubes. Retomando a palavra o CL Henrique continuou a entrega de 

prêmios de sua gestão. Em Sequência o Governador, CL Paulo Omar, entregou ao 

CL Henrique o título de visitante ilustre emitido pela Câmara Municipal de Campo 

Grande, Matos Grosso do Sul, e suspendeu a sessão por dez minutos para o 

CofeeBreack. Retornando o Governador Paulo Omar recompôs a mesa diretora e 

convidou o Lions Clube de Pires do Rio que, pelo seu presidente CL Lázaro e o CL 

Aparecido, convidaram a todos para a 2ª RCD nos dias 17 e 18 de novembro na 

cidade de Pires do Rio, quando será comemorado os cinquenta anos do clube; o 

Governador agradeceu ao clube de Pires do Rio e reafirmou o convite a todos; 

colocou em apreciação a moção apresentada na última Convenção Distrital em 

Caldas Novas, pelo PID Zander Campos da Silva, propondo alterações no Estatuto 

do Distrito LB-2 com a criação do cargo de 3º Vice-Governador; concedeu a 

palavra ao autor da proposta, PID Zander Campos da Silva, que em breves palavras 

defendeu a aprovação da proposição em Convenção Extraordinária na RCD de 

Pires do Rio; após algumas considerações do CL Governador, do ECC CL Isaias 

Costa Dias, e do PDG CL Judas Tadeu, todos apoiando a proposição, ficou aprovada 

por unanimidade dos presentes a autorização para que seja convocada uma 

Convenção Extraordinária para discussão da matéria. O Secretário Distrital, CL 

Edson Gomes da Silva, apresentou as informações da secretaria que está instalada 

na sede da governadoria, informou da criação do grupo “Dirigentes AL 2017/2018” 

no watsap, lembrou aos secretários de clubes das primeiras obrigações. O 

Tesoureiro Distrital, CL Raimundo Gomes Barreto, apresentou o orçamento para o 

primeiro semestre do ano leonístico 2017/2018, com as receitas e despesas 

previstas, ambas no valor total de R$: 65.448,00 (Sessenta e cinco mil, 

quatrocentos quarenta e oito reais) e a conta bancária onde será feita a 

movimentação financeira do distrito, Banco Itaú, Agência 4311, conta corrente 

26.771-2, em seu nome em conjunto com o CL Paulo Omar da Silva, que foram 

aprovados por unanimidade dos presentes. A Assessora da Mútua, CaL Valéria 

Manso, informou não haver relatório a apresentar, cumprimentou o CL Alberto 



Cavalcante pelo trabalho desenvolvido, falou sobre a finalidade de Mútua 

Leonística e conclamou a todos para maior participação, seguidos de comentários 

do Governador Paulo Omar e do CL Alberto, que solicitou a identificação dos 

depósitos bancários. O Presidente eleito do Conselho de Governadores do Distrito 

Múltiplo LB, CL Isaias Costa Dias, fez seu pronunciamento cumprimentando o 

Governador 2017/2018, CL Paulo Omar, e falou sobre o Instituto Regional de 

Liderança Leonística que será realizado no mês de março de 2018, na cidade de 

Goiânia, bem como da Instalação de seu Gabinete nos dias 07, 08 e 09 de 

setembro, onde será prestada homenagem ao Ex-PDG CL Genesio, convidando a 

todos. O PID Zander Campos da Silva, fez a entrega de alguns prêmios e falou 

sobre os programas de Lions Internacional, cuja meta é realizar duzentos milhões 

de atendimentos por ano, para alcançar um bilhão de atendimentos no próximos 

cinco anos, finalizou falando sobre projetos de Lions Internacional para Leos 

Clubes. O secretário distrital, CL Edson Gomes, em nome do CL Governador, fez a 

nomeação dos Assessores, Coordenadores, Presidentes de Região, Presidentes de 

Divisão e membros da Comissões de Estatutos e Regulamentos, Indicação de 

Candidatos e Eleições e Concurso e Premiação, entregando-lhes as respectivas 

Portarias de Nomeação. O CL Governador convidou a todos para retornarem após 

o almoço, que será livre, indicando o restaurante Fogão a Lenha, e declarou 

encerrada a presente reunião às doze horas. Nana 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 a pelo Governador do Distrito LB-2. 

 

Ceres(Go), 29 de julho de 2017. 

 

DG CL PAULO OMAR DA SILVA 

Governador do Distrito LB-2, AL 2017/2018 

 

CL EDSON GOMES DA SILVA 

Secretário Distrital, AL 2017/2018 


