
 

 

 

ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DO DISTRITO LB-2, DA 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES, REALIZADA NO DIA 

13 DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE CALDAS NOVAS- GOIÁS. 

 

Aos treze dias do mês de abril de 2018, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Sete 

do Centro de Convenções Di Roma, na cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás, 

atendendo ao Edital de Convocação de dez de março de 2018, do Gabinete da 

Governadoria, através de ato de 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 quarta 

Reunião do Conselho Distrital, da Associação Internacional de Lions Clubes, ano leonístico 

2017/2018. O PDG Carlos Roberto Silva fez a composição da mesa diretora, assim 

constituída: Governador do Distrito CL Paulo Omar da Silva, Secretário Distrital CL Edson 

Gomes da Silva, Diretor de Eventos e Convenção PDG Carlos Roberto Silva. O Governador 

fez a abertura dos trabalhos e convidou a Dm Márcia Rêgo, que fez a Invocação a Deus. O 

Secretário Distrital, CL Edson Gomes da Silva, solicitou a dispensa da leitura das atas da 

terceira Reunião do Conselho Distrital, para economia de tempo, pois as mesmas foram 

enviadas por e-mails a todos os membros do Conselho Distrital; colocado em apreciação e 

votação foi aprovado por unanimidade dos presentes; agradeceu pela aprovação de seu 

pedido e apresentou seu relatório com os números do Distrito e as atividades da 

secretaria. O Presidente da Divisão D-3, CL Paulo Renato Manso, apresentou seu relatório, 

falando das atividades e campanhas dos clubes de sua divisão. O Presidente da Divisão E-

2, CL Enio Roberto Carlos de Oliveira, apresentou seu relatório, comentando as atividades 

e a situação dos clubes de sua divisão. O PDG Euzebio Fontana falou sobre a situação de 

clubes que mantem atividades exclusivas, que normalmente são fadados ao fracasso, 

portanto os clubes devem aumentar e diversificar a atuação, e não ficar com uma única 

atividade; falou da necessidade de fundação de novos clubes para aumentar o potencial 

do movimento de Lions no Distrito. O CL Governador comentou sobre a situação de 

prédios pertencentes aclubes de Lions que estão sem atividades os quais sãousados por 

companheiros ou ex-companheiros para interesses  próprios , falando da necessidade de 

alterar o estatuto do Distrito para definir estas situações. O IPDG Henrique 

Heliodoroinformou que em sua administração nomeou o PDG Carlos Roberto Silva como 

Diretor de Patrimônio, para cuidar destas situações, e que o estatuto do Distrito já 

permite a recuperação dos patrimônios em poder de terceiros. O CL Governador assumiu 

o compromisso de notificar os clubes que estejam de posse de imóveis nestas situações 

para devolvê-los no prazo de noventa dias. A CaL Leila Tesa  questionou sobre a 

nomeação das comissões técnicas da Convenção Distrital, tendo o Secretário Distrital, CL  



 

 

 

Edson Gomes,informado que as mesmas já foram previamente nomeadas e que 

receberão o material de trabalho na primeira plenária da Convenção. O PDG Judas Tadeu, 

presidente da Comissão de Estatutos e Regulamentos, comentou sobre a alteração 

estatutária a ser realizada, para adequação a normas do Código Civil e criação do cargo de 

3º Vice Governador do Distrito, aprovada na Convenção Distrital Extraordinária realizada 

no dia dezoito de novembro de 2017, na cidade de Pires do Rio; sugeriu a nomeação de 

uma Comissão Específica para fazera alteração, composta por ele e os companheiros 

Alberto Cavalcante, Viviane Nóbrega e Paulo Renato. O CL Governador acatou a sugestão, 

colocou em apreciação e votação, foi aprovada.A CaL Viviane Nóbrega sugeriu que a 

nomeação de tal comissão seja feita na próxima gestão. Após algumas manifestações, o 

CL Edson Gomes, Secretário Distrital,informou que foi feita correspondência ao 

presidente da comissão de estatutos e regulamentos, PDG Judas Tadeu, solicitando a 

realização da alteração do estatuto sugerida. O PDG Judas Tadeu informou que não 

recebeu a citada correspondência . O IPDG Henrique sugeriu que seja feita a alteração 

estatutária na instalação do gabinete do CL Alberto, no mês de agosto na cidade de 

Palmas, em Convenção Extraordinária a ser convocada especificamente para tal 

finalidade; sugestão acatada pelo CL Governador, que providenciará a convocação, via de 

sua secretaria. O Governador convidou o CL Isaias Costa Dias, presidente do Conselho de 

Governadores do distrito múltiplo LB, que fez a Oração pelo Brasil; agradeceu ao PDG 

Carlos Roberto pela formação da mesa diretora, à Dm Márcia Rêgo pela Invocação a Deus, 

ao CL Isaias Costa Dias pela Oração pelo Brasil, e aos demais pelas presenças; convidou a 

todos para a solenidade de instalação da 52ª Convenção Distrital, às 20,30 horas, no 

auditório do Centro de Convenções Di Roma e declarou encerrada a quarta reunião do 

Conselho Distrital às 17,20 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 

GOVERNADOR DO DISTRITO LB-2, AL 2017/18 

 

CL EDSON GOMES DA SILVA 

SECRETARIO DISTRITAL, AL 2017/18 

 



 

 

 


