Associação Internacional de Lions Clubes
Distrito LB-2 - Goiás e Tocantins
ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA
CONVENÇÃO DO DISTRITO LB-2, DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS
CLUBES, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017, EM CALDAS NOVAS/GO.

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às
vinte e uma horas, no Centro de Eventos e Convenções diRoma,
situado à Rua São Cristóvão, número um - Prive das Caldas, na
cidade de Caldas Novas, estado de Goiás, atendendo ao Edital de
Convocação datado de vinte e oito de março de dois mil e
dezessete, do Gabinete da Governadoria do Distrito LB-dois através
de ato da Secretária Distrital, reuniram-se os membros do conselho
distrital, demais associados dos Lions Clubes do Distrito LB-dois e
convidados constantes do Livro de Presença em anexo, em Sessão
Solene de Instalação da Quinquagésima Primeira Convenção do
Distrito LB-dois. Após abertura show contando a história dos últimos
cem anos em homenagem ao centenário de Lions Clubes, o
Governador do Distrito declarou aberta a convenção e seguiu o rito
protocolar convidando companheira leão Terezinha Soares
Barbosa/Lions Clube de Goiânia Sul para proferir a invocação a
Deus, em seguida nomeou a companheira leão Cely Verry/Lions
Clube de Goiânia Marista como mestre de cerimônias desta festiva.
Houve a cerimônia de entrada das bandeiras efetuada pelos
companheiros Leos de Pires do Rio e, logo após a execução do Hino
Nacional. A diretora da convenção, companheira leão Elizabeth
Fernandes de Oliveira/Lions Clube de Goiânia Bandeirantes Benincá
abriu seu discurso cumprimentando os companheiros leões e leos,
assessores distritais, membros do conselho distrital, amigos e
convidados, e, em especial ao Governador CL Henrique Teixeira e
sua domadora companheira Leila, o Orador Oficial PID CL Zander
Campos da Silva, Presidente do Conselho de Governadores do
Distrito Múltiplo LB Companheiro Leão João Sergio Afonso, o
Patrono PDG Companheiro Leão Nahim Hanna Halum Filho e sua
Domadora Companheira Leão Sandra Halum, a Presidente do
Distrito LEO LB-DOIS companheira Leo Camila Juliana Lobato.
Disse que seguiu a máxima onde o Leão depois que assume ser
Leão, jamais deve dizer não a um chamado para servir, e por isso
aceitou o desafio de fazer a qüinquagésima primeira Convenção.
Disse que contou com o empenho e dedicação de uma equipe
numerosa para poder organizar e proporcionar momentos
agradáveis, de aprendizado leonístico e companheirismo a todos os
convencionais; e agradeceu a Senhora Magda Moffato proprietária
do Grupo DiRoma pela cessão do Espaço do Centro de
Convenções, a Senhora Angélica Sparapani, Diretora do Thermas
DiRoma pelo apoio em todas as etapas do nosso trabalho, a
empresa Art’s Renato pelo empenho na preparação e produção
deste evento, a doutora Vilma Maria Rodrigues que irá nos brindar
com uma palestra no Café da Manhã de domingo, e ao seu clube –
Bandeirantes Benincá que não mediu esforços para fazer com que
tudo pudesse acontecer. Finalizou dizendo que procurou fazer o
melhor para juntos comemorarmos o Centenário do Lions, vivendo a
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Convenção da Família. Em sequência, houve cerimônia de posse
para novos associados e atendendo o rito de iniciação companheira
Viviane Martins de Moura Nóbrega/Lions Clube de Goiânia
Bandeirantes Benincá fez a leitura do código de ética do leão e os
propósitos de Lions Internacional; tendo aceitado a nobre missão e
confirmado através do juramento do leão a assembléia deu as boasvindas aos companheiros leões: Thatiane Gabriela Peixoto
Silva/Lions Clube de Goianésia, Luciane Martins Santos, Luiz
Renato Batigniani e Alexandre Palmira de Amorim/Lions Clube de
Goiânia Bandeirantes Benincá, Maria Jussara Lopes Bandeira e
Maria das Graças de Jesus/Lions Clube de Palmas. Deste momento
em diante houveram alguns discursos, a começar pelo PDG
companheiro Gilberto de Paula Leite, que falou sobre o Programa de
Melvin Jones Fellow, cuja finalidade é o de angariar fundos para a
Fundação de Lions Clube Internacional de modo que ela possa
promover tantos projetos humanitários pelo mundo e a fazer as
ajudas emergenciais em casos de catástrofe. Leu o nome dos
cinquenta e nove companheiros detentores do título em nosso
distrito, os quais receberam uma salva de palmas; por último falou
da importância dos clubes participarem da ação entre amigos para
podermos, de uma forma mais acessível, fazermos mais
Companheiros Melvin Jones em nosso distrito. Em seguida, o
Patrono da Convenção PDG Companheiro Leão Nahim Hanna
Halum Filho agradeceu ao governador o convite para ser o patrono
da quinquagésima primeira convenção do distrito, lembrou da
importância do papel do voluntariado nesses tempos difíceis que
vivemos e que será o ponto de apoio de muitas comunidades;
desejou que a comemoração do centenário de Lions seja uma
motivação a mais para servirmos mais e desinteressadamente em
melhorarmos nossas comunidades; parabenizou todas as caravanas
que participam da convenção, assim como a companheira Beth,
diretora da convenção pelo trabalho em preparar este grande
evento, e também aos companheiros de Pires do Rio pela excelente
Toca do Leão; finalizou desejando uma ótima convenção a todos.A
presidente do Distrito Leo LB-dois, companheira Leo Camila Juliana
Lobato deixou sua mensagem de otimismo jovial para que leões e
leos trabalhem juntos pois os jovens tem força e coragem e
precisam da sabedoria e experiência dos leões; agradeceu a
governadoria pelo apoio durante todo seu ano leonístico e sobretudo
para a realização da Conferência do Distrito Leo LB-dois que
ocorrerá paralela a esta convenção; finalizou desejando um
proveitoso evento a todos. Neste momento de homenagens,
companheiro leão João Asmar, sendo o Leão mais antigo de nosso
distrito, pertencendo ao clube máter, o Lions Clube de Anápolis
Centro fez seu discurso memorável e enaltecedor. Em seguida, o
Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB,
companheiro Leão João Sergio Afonso em poucas palavras falou
sobre seu trabalho junto ao Distrito Múltiplo LB e que é uma honra
poder participar desta convenção, agradeceu o carinho e a atenção
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que tem recebido e desejou um ótimo e próspero evento, e ao final,
fez a leitura do currículo leonístico do orador da qüinquagésima
primeira convenção distrital, PID Companheiro Leão Zander Campos
da Silva. Que em poucas palavras deixou seus cumprimentos aos
companheiros, dirigentes e convidados e que sua participação será
melhor apreciada na palestra de amanhã onde prometeu contar a
história do distrito LB-dois, e entregou alguns Certificados de
Reconhecimento, aos companheiros Paulo Renato Manso, Valdeir
Pimenta, Leila Cristina Teza, Camila Juliana Lobato,Elizabeth
Fernandes de Oliveira, Cássia Carvalho Calaço, Sarah Carvalho
Calaço, PDG Shigueo Kumagai, PDG Gilberto de Pádua Leite,
Etebaldo Soares Barbosa,Terezinha Soares Barbosa, PDG Genésio
Lima dos Reis, João Asmar, PDG Nahim Hanna Halum Filho, PDG
João da Silva Filho. Entregou a medalha presidencial à companheira
Diva Alcione Locatelli e a moeda comemorativa dos cem anos de
Lions ao governador companheiro Henrique. Encaminhando-se para
o encerramento, o governador entregou os prêmios de Excelência
de Clubes para o Lions Clube de Goiânia Serra Dourada, ao VCC
Genésio Lima dos Reis, e ao Lions Clube de Goiânia Marista, à
companheira Andrea Barbosa Fidalgo, ambos, ex-presidentes
imediatos. Ao Lions Clube de Marista, entregou também o emblema
de estandarte “Desafio do Centenário” Quatro Pedras Preciosas por
atender nas quatro áreas do desafio, e o Certificado de Participação
no Sétimo Mutirão Nacional dos Lions Clubes na Saúde da Saúde.
Lions Clube de Goianira, recebeu o emblema de estandarte “Desafio
do Centenário” Três Pedras Preciosas por atender em três áreas do
desafio. Ao Lions Goiânia Tocantins foram entregues Pins de lapela
em comemoração aos cinco, dez, quinze e vinte anos de vida
leonística. O Lions Clube de Goiânia Paranaíba recebeu o emblema
de estandarte “Desafio do Centenário” três Pedras Preciosas por
atender em três áreas do desafio, e o Certificado de Participação no
Sétimo Mutirão Nacional dos Lions Clubes na Saúde da Saúde. Aos
Lions de Catalão, Pires do Rio, Goianésia, Goiânia-Buritis, Palmas
Adão Cordeiro Machado, Goiânia Sul, Goiânia Serra Dourada,
Aparecida de Goiânia, Goiânia Norte e Goiânia Bandeirantes
Benincá foram entregues os Certificados de Participação no Sétimo
Mutirão Nacional dos Lions Clubes na Saúde da Saúde. Em seguida
foram entregues as premiações do concurso do Cartaz sobre a Paz;
VCC Genésio Lima dos Reis, presidente do Lions Clube de Goiânia
Serra Dourada, recebeu em nome do adolescente Gabriel Carvalho,
treze anos, o prêmio de R$200,00(duzentos reais) pela terceira
colocação no distrito; Companheiro Valdeir Pimenta, presidente do
Lions Clube de Goiânia Sul, recebeu em nome da adolescente
Larissa Telles Ribeiro-doze anos, o prêmio de R$300,00(trezentos
reais) pelo segundo lugar no concurso; a ganhadora do primeiro
lugar recebeu em mãos o seu prêmio de R$ 500,00(quinhentos
reais), a adolescente Isabela Oliveira-doze anos veio acompanhada
da presidente do Lions Clube de Goiânia Paranaíba companheira
Zely Silva, da coordenadora do programa no clube companheira
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Aída Cerchi Ribeiro e da Assessora Distrital para o concurso
companheira Ruth Clair Kumagai. Passou-se a seguir e entrega dos
Pins de Associado Contribuinte a todos os companheiros do Lions
Clube de Goiânia Bandeirantes Benincá: João Paulo Alarcão Morais
Gomes, Rosimeire Alves de Faria, Bruno Paco Borges, Heloisa
Borges Ribeiro do Prado, Geni Calandria Obeid, Reiliane Alves de
Faria Silva Motta, Elizabeth Fernandes de Oliveira, Gabriela Lacerda
de Santana Azevedo, Saleth Martins de Moura, Luzo Martins dos
Santos, Rodrigo Motta Rosa, Jose Nahmatallah Obeid, Judas Tadeu
Nunes Nóbrega, Viviane Martins de Moura Nóbrega, Camila
Fernandes Oliveira, Luciane Martins Santos, Reinaldo Antonio da
Junior Silva. Em seguida, o governador fez algumas homenagens,
entregando ao PDG companheiro Nahim Hanna Halum Filho uma
placa de reconhecimento pelos vinte e vinco anos de serviços
prestados ao leonismo e apreciação aos longos anos de amizade, e
uma pequena lembrança por sido o patrono desta convenção. Ao
PID Zander Campos da Silva entregou o Pin de “Embaixador do
Segundo Século”, um reconhecimento de Lions Internacional aos
Leões que estão financiando as despesas para o novo século de
serviços; e, em homenagem especial como parte da comemoração
ao centenário, entregou-lhe em nome do Distrito LB-dois, uma obra
de arte do artista plástico Evandro Soares, pela sua marca sólida no
mundo leonístico e incontáveis realizações em colaboração com a
centenária Associação Internacional de Lions Clubes e ao Distrito
LB-dois. Agradeceu à companheira Elizabeth Fernandes pelo
brilhante trabalho como diretora de convenção, extensivo a seu
Lions Clube de Goiânia Bandeirantes Benincá pelo trabalho eficiente
na secretaria da convenção e entregou-lhe um jogo de toalhas com
a logo do centenário como uma pequena lembrança, e acabou por
receber dela, um troféu especial com a foto de sua família. Por
último, agradeceu o esforço e o empenho de cada leão para se fazer
presente e participar das decisões que nortearam o destino do
Distrito LB-dois; e, convidou a todos para o hasteamento das
bandeiras e o descerramento da placa no Mural do Lions amanhã,
às oito horas e trinta minutos na Praça do Leão no Hotel Thermas
diRoma para em seguida participar da primeira plenária da
qüinquagésima convenção distrital, neste mesmo local. E as vinte e
três horas e quinze minutos, após a oração pelo Brasil, encerrou
esta Sessão Solene. Nada mais havendo a relatar, eu, Leila Cristina
Teza, secretária distrital, lavrei a presente ata, que após lida,
discutida e aprovada, será assinada por mim e o Governador do
Distrito LB-dois.
Caldas Novas - GO, 28 de abril de 2017.
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