ATA DA SEGUNDA 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 quatorze horas
e quarenta e cinco 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, segunda plenária, da primeira reunião do Conselho do Distrito LB-2, da
Associação Internacional de Lions Clubes, ano leonístico 2017/2018. O
Governador do Distrito, CL Paulo Omar da Silva, recompôs a mesa diretora dos
trabalhos, composta pelas autoridades leonísticas relacionadas na ata da
primeira plenária e passou a palavra à CaL Ruth Clair Kumagai, Assessora do
Concurso do Cartaz sobre a Paz, que inicialmente agradeceu ao CL Henrique
Heliodoro e aos clubes que participaram do concurso do ano leonístico
2016/2017, comentando sobre a premiação do referido concurso; seguindo
apresentou o concurso para o ano leonístico 2017/2018, cujo tema é “O Futuro
da Paz”, falando sobre suas normas e prêmios, colocando à disposição dos clubes
vinte kits ao custo unitário de R$ 40,00, solicitando a participação de todos e
colocando-se à disposição para maiores esclarecimentos, finalizou agradecendo
ao Governador,CL Paulo Omar pela confiança depositada em seu trabalho. O
PDG CL SigueoKumagai usou a palavra para transmitir ao CL Governador e sua
equipe abraço de congratulações do PCC CL Luiz Geraldo Mateus Figueira e sua
Domadora. O 1º Vice-Governador CL Alberto Cavalcante, acompanhado de sua
DMCaL Márcia Cavalcante e dos CCLL Valdi Pimentel e José Pinto, representando
o Lions Clube de Palmas, falou do seu trabalho de preparação para assumir a
Governadoria do Distrito, como montagem antecipada do Gabinete, realização
de treinamentos dos assessores; pedindo apoio e participação dos
companheiros; finalizou agradecendo ao CL Paulo Omar e CaL Edna e a todos os
ceresinos pela hospitalidade; passou a palavra à CaL Márcia que também
agradeceu ao CL Paulo Omar e CaL Edna e aos ceresinos pela hospitalidade. A 2ª
Vice-Governadora CaL Viviane Nóbrega, falou inicialmente do cargo de Assessora
do Concurso de Eficiência Distrital, para o qual foi nomeada pelo CL Governador
e que pretende levar com carinho, que enviará as regras e normas aos

presidentes e secretários de clubes, comentou sobre a pontuação que será de
acordo com as atividades realizadas; falou sobre a premiação de hoje a noite,
solicitando o envio de mensagens, boletins e outras informações para a comissão
que se reunirá após esta plenária; convidou seus companheiros de clube para
acompanha-la neste momento e falou sobre sua atuação como 2ª ViceGovernadora; passou a palavra a seu companheiro, PDG Judas Tadeu, que
emocionado não conseguiu concluir suas palavras e foi confortado pelo CL Paulo
Omar, que lhe dirigiu palavras de alento. Seguindo o CL Governador esclareceu
sobre a escola de dirigentes, cujas palestras serão realizadas no próprio auditório
e dirigidas a todos os presentes, passoua palavra ao PDG CL Carlos Roberto Silva,
primeiro palestrante, que falou especialmente aos Presidentes de Clubes,
Presidentes de Região e Presidentes de Divisão, comentando sobre suas
atuações e as obrigações no exercício dos referidos cargos. O Governador passou
a palavra ao CL Douglas Silveira, presidente do Lions Clube de Goianésia, que
convidou seus companheiros de clube para juntarem-se a ele, e colocou o clube
à disposição para sediar a 3ª Reunião do Conselho Distrital, nos dias vinte e três e
vinte e quatro de fevereiro de 2018, na cidade de Goianésia, que foi aprovado
por aclamação da assembleia. Neste momento o CL Governador suspendeu a
sessão por quinze minutos, convidando a todos para o cofeebreack, que já está
servido. Retornando o CL Governador passou a palavra ao Tesoureiro Distrital, CL
Raimundo Gomes Barreto, que proferiu palestra dirigida especialmente aos
tesoureiros de clubes, enfatizando sobre suas atuações e obrigações no exercício
do cargo, finalizou agradecendo a todos pela atenção. O CL Henrique lembrou
que no caso do associado deixar o clube inadimplente com suas obrigações
financeiras, na baixa deve constar o motivo “falta de pagamento” para evitar que
a pessoa possa entrar em outro clube. Em seguida o Secretário Distrital, CL Edson
Gomes da Silva, ministrou palestra aos secretários de clubes, esclarecendo que
havia preparado vasto material, porém em vista do avançado da hora, limitou-se
a enfatizar sobre as principais obrigações dos secretários, finalizou colocando-se
à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas, informou os contatos da
Governadoria e agradeceu a todos pela atenção. O CL Isaias Costa Dias,
presidente eleito do Distrito Múltiplo LB, informou que na RCD de Pires do Rio
serão fornecidas as fichas de inscrição para o Instituto Regional de Liderança
Leonística, que será realizado em março de 2018 em Goiânia. O Governador, CL
Paulo Omar, falou de sua preocupação com a preparação e realização deste
evento, porém, devido ao seu sucesso, confessa estar muito feliz, principalmente
pela participação de todos, inclusive com o plenário completamente tomado até

o presente momento; agradece a participação de seus diretores e dos
companheiros do Lions Clube de Ceres, pede desculpas pelas expectativas
porventura frustradas, agradece a todos pelas presenças, informa que a
Governadoria está instalada no prédio da sede do Lions Clube de Ceres, agradece
aos Lions Clubes de Pires do Rio e de Goianésia que irão sediar as próximas
Reuniões do Conselho Distrital, e conclama o Lions Clube de Rubiataba para
realização de uma reunião interclubes. O PDG CL Judas Tadeu, coordenador
distrital de GST, apresentou com uso de recurso eletrônico, palestra sobre o
programa GST de Lions Internacional que abrange cinco novas áreas de serviços,
através das quais se pretende realizar duzentos milhões de atendimentos por
ano, alcançando um bilhão de atendimentos nos próximos cinco anos. O PDG CL
Etebaldo Soares Barbosa usou a palavra para cumprimentar o CL Governador e
sua equipe desejando sucesso em sua gestão, e para agradecer em seu nome e
da CaL Terezinha, por terem sido escolhido como casal homenageado da gestão.
O CL Governador agradeceu ao CL Etebaldo, dizendo-se otimista para com sua
gestão, convidou a todos para a solenidade de premiação, jantar festivo e baile
do governador a partir das vinte horas, na sede do Lions Clube de Ceres,
convidou a todos para com ele fazer a Oração pelo Brasil, e declarou encerrada a
presente reunião plenária às dezessete horas. Nada mais havendo a relatar, eu
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.

Ceres(Go), 29 de julho de 2017.
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