
 

 

 

ATA DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA TERCEIRA REUNIÃO DO 

CONSELHO DO DISTRITO LB-2, DA ASSSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 

DE LIONS CLUBES, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, 

NA CIDADE DE GOIANÉSIA, ESTADO DE GOIÁS. 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às vinte e uma 

horas e vinte minutos, na Casa de Festas Otávio Lage, na cidade de Goianésia, 

Estado de Goiás, atendendo ao Edital de Convocação de 10 de janeiro de 2018, 

do Gabinete da Governadoria, através de ato do Secretário Distrital, reuniram-

se os Lions Clubes do Distrito LB-2, seus respectivos dirigentes, demais 

associados e convidados constantes do Livro de Registro de Presenças, em 

sessão solene de abertura da terceira reunião do conselho distrital, ano-

leonístico 2017/2018. O PDG Carlos Roberto Silva, do Lions Clube de 

Ceres,auxiliado pelo CL João Batista da Silva, do Lions Clube de Jaraguá, fez a 

composição da mesa diretora dos trabalhos, que ficou assim constituída: 

Presidente do Lions Clube de Goianésia CL Douglas Silveira Costa e CaL Thatiane 

Peixoto, Governador 2017/2018 CL Paulo Omar da Silva e CaL Edna Alves, IPDG 

Henrique Heliodoro Teixeira Neto e CaL Leila Tesa, Deputado Estadual e CL 

Hélio Antonio de Souza, Senhor Manuel Castro de Arantes representante do 

Prefeito Municipal de Goianésia Renato de Castro, Major Lázaro Romão de 

Souza representante do Rotary Clube de Goianésia, Venerável da Loja Maçônica 

CL Gleidson Lopes, Diretor de Eventos e Convenção PDG Carlos Roberto Silva e 

CaL Maria Nilva, Casal Patrono da 52ª Convenção Distrital PDG Bráulio Brandão 

Rêgo e Dm Márcia Rêgo, Casal Homenageado da Gestão PDG Etebaldo Soares 

Barbosa e CaL Terezinha. O presidente do Lions Clube de Goianésia, CL Douglas, 

fez a abertura da parte protocolar da solenidade, convidou a CaLEuripa de Vito, 

do Lions Clube de Goianésia, que fez a Invocação a Deus, complementada por 

uma linda canção gospel; cumprimentou os presentes e passou a direção dos 

trabalhos ao Governador do Distrito LB-2, CL Paulo Omar da Silva, entregando-

lhe o sino e o martelo, símbolos de sua autoridade. O Governador agradeceu ao 

CL Douglas e nomeou para funcionar como Mestre de Cerimônias o CL Orivaldo 

José, do Lions Clube de Goianésia, passando-lhe o colar, símbolo da função. O 

mestre de cerimônias agradeceu ao CL Governador pela nomeação e convidou 

o CL João Sanches, do Lions Clube de Goianésia, que coordenou a Cerimônia de 



 

 

 

Entrada das Bandeiras, conduzidas por companheiros e companheiras do Lions 

Clube de Goianésia, seguida pelo cântico do Hino Nacional Brasileiro. O mestre 

de cerimônias convidou o Diretor de Eventos e Convenção PDG Carlos Roberto 

Silva, que saudou as autoridades, dirigentes leonísticos, convidados e 

convencionais agradecendo-lhes pelas presenças, agradeceu também ao clube 

anfitrião do evento e convidou a todos para a Convenção Distrital, nos dias 13 e 

14 de abril, na cidade de Caldas Novas. Em seguida o mestre de cerimônias 

convidou o Presidente do Lions Clube de Goianésia, CL Douglas, que conduziu a 

cerimônia de posse denovos associados de seu clube, seguindo o ritual 

recomendado por Lions Internacional foram empossados seis novos associados 

que receberam de seus padrinhos o material e o Pin de lapela, e foram 

saudados pelos presentes com o tradicional “Rugido Leonístico”. O mestre de 

cerimônias anunciou, as autoridades previamente inscritas para o uso da 

palavra: CL João Asmar, do Lions Clube de Anápolis e padrinho  do Lions Clube 

de Goianésia; senhor Manuel Castro de Arantes, representante do Prefeito 

Municipal de Goianésia, Renato de Castro; Deputado Estadual e CL Hélio 

Antônio de Souza, do Lions Clube de Goianésia; IPDG Henrique Heliodoro 

Teixeira Neto, do Lions Clube de Araguaina Tocantins e CL Douglas Silveira 

Costa e CaL Thatiane Peixoto, presidentes do Lions Clube de Goianésia; todos 

enaltecendo e elogiando o evento, agradecendo ao CL Governador e 

parabenizandoaos companheiros do clube anfitrião  pela receptividade e pela 

brilhante organização da festa. O mestre de cerimônias encerrou sua 

participação, agradeceu ao CL Governador pela confiança depositada, 

devolveu-lhe o colar e a direção dos trabalhos. O Governador, CL Paulo Omar, 

fez seu pronunciamento enaltecendo o evento, muito bem preparado e 

organizado pelos companheiros do clube anfitrião, agradecendo e 

parabenizando a todos os companheiros e especialmente ao casal presidente, 

CL Douglas e Thatiane, cumprimentou os novos associados empossados nesta 

noite, finalizou agradecendo as autoridades pelas presenças. A CaL Leila Tesa, 

do Lions Clube de Araguaina Tocantins, procedeu a Oração pelo Brasil, 

acompanhada pelos presentes. O Governador agradeceu a equipe que 

trabalhou no cerimonial, as autoridades e convidados que abrilhantaram esta 

solenidade, as equipes de trabalho do clube anfitrião e as delegações dos 

clubes do Distrito, convocando a todos para o hasteamento das bandeiras e 

início dos trabalhos amanhã, a partir das 8,00 horas, na Câmara Municipal; 

pedindo a todos uma calorosa salva de palmas aos pavilhões hasteados; 



 

 

 

convidou a todos para o jantar que será servido em seguida e declarou 

encerrada a solenidade às 22,55 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), 23 de fevereiro de 2018. 

 

CL PAULO OMAR DA SILVA 

GOVERNADOR DO DISTRITO LB-2, AL 2017/18 

 

CL EDSON GOMES DA SILVA 

SECRETARIO DISTRITAL, AL 2017/18 


