ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES
CL ISAIAS COSTA DIAS E CaL MARIA DO CARMO COSTA DIAS
GOVERNADOR AL 2014-2015
"VOCÊ E EU, JUNTOS NÓS PODEMOS"
ATA DA 1ª. REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO DISTRITO LB-2 AL 2014-2015.
Aos dias 02 (dois) do mês de agosto de 2014 (dois mil e quatorze), às 8:00hs (oito)
horas, no Salão de eventos do Clube Ferreira Pacheco, sito na Av. João Leite nº. 915
bairro Santa Genoveva, nesta cidade, atendendo ao Edital de convocação datado de
23 (vinte e três) de junho de 2014 (dois mil e quatorze), reuniram-se os Lions Clubes
e seus associados, sob a presidência do Governador do Distrito LB-2 CL Isaias Costa
Dias, Governador do Distrito LB-2 AL 2014-2015, para discutir e deliberar sobre as
matérias ventiladas no Edital já citado. Preliminarmente o CL Henrique Heliodoro
Teixeira Neto proferiu a saudação à Bandeira Brasileira e a seguir a CaL Mara Celia de
Souza Lemos Vaz, do Lions Clube de Goiânia Helen Keller fez a composição da mesa
diretora que ficou assim composta: Presidente, CL Isaias Costa Dias, Governador do
Distrito LB-2 AL 2014/2015; CL Edward Macedo, Orador Oficial especialmente
convidado; PID Zander Campos da Silva; PCC CL Nadim Kadi, Presidente do Conselho
de Governadores do DMLB; CL Paulo Tondate, Governador do Distrito LB-1; CaL Maria
Raimunda Pereira, Governadora do Distrito LB-4; PDG CaL Regina Maria, Secretária
do Conselho de Governadores do DMLB; CL João da Silva Filho e CL Henrique
Heliodoro Teixeira Neto, respectivamente, 1º. e 2º. Vice-Governadores do Distrito LB2 AL 2014-2015; Desembargador Mauro Campello, Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral de Roraima, PDG CL Vilmar Batista da Silva, PDG CL Euzébio João Fontana
(Patrono da 49ª. Convenção Distrital), PDG CL Genésio Lima dos Reis (Homenageado
da gestão 2014-2015) e PDG CL Carlos Roberto Silva. Uma vez composta a mesa
principal o CL Isaias Costa Dias, Governador do Distrito LB-2 declarou aberto os
trabalhos da 1ª. Reunião do Conselho Distrital AL 2014-2015. Convidou a CaL Diva
Alcione Locatelli, do Lions Clube de Valparaiso de Goiás, que para proferir a
Invocação, seguindo-se que, de pé, cantaram a primeira estrofe e estribilho do hino a
bandeira. Em ato continuo convidou o CL Paulo Omar da Silva, do Lions Clube de
Ceres, para atuar como Mestre de Cerimônias. Aceito o encargo o Mestre de
Cerimônias convidou a Secretária do Distrito LB-2 AL 2013-2014, CaL Joana Maria da
Silva, do Lions Clube de Rialma, para fazer a leitura das Atas da gestão AL 20132014, intervindo o DG CL Vilmar Batista da Silva a esclarecer que tais atas tinham
sido publicadas via internet, e que a Secretária Distrital, por razões justificadas não
pode comparecer ao evento razão pela qual solicitou a dispensa de leitura das
referidas atas. O CL Isaias Costa Dias, Governador Distrital submeteu a solicitação de
dispensa ao plenário, que assentiu com tal solicitação e a seguir o presidente da mesa
submeteu o assunto em votação sendo aprovadas as citadas atas. Ato seguido, o CL
Paulo Omar da Silva, Mestre de Cerimônias, convidou a CaL Hedy Lamar Vieira,
Secretária do Distrito LB-2 AL 2014-2015, a qual disse já ter participado de diversas
governadorias e que estava muito agradecida ao Governador, CL Isaias Costa Dias,
por havê-la convidado para tal missão; que se sentia orgulhosa de participar dessa
nova equipe do Governador e finalizou se colocando à disposição dos clubes e dizendo
que tudo faria para bem cumprir o ofício de Secretária Distrital. Logo a seguir, o
Governador Distrital, CL Isaias Costa Dias, dando cumprimento ao disposto no art.
36 alínea h, do Estatuto do Distrito LB-2, fez a leitura das Portarias dos membros que
passaram a compor as Presidências de Região, Presidências de Divisão, Assessorias e
Assistências Regionais da Governadoria, inclusive as resoluções das diversas
Comissões
Técnicas,
que
ficaram
assim
compostas: RESOLUÇÃO
N°.
001/GOV/2014) Comissão de Premiações, Titulares: Presidente CaL Maria do Carmo

Pismel da Silva; CaL. Maria Rosiléa Bandeira Rocha, CaL Talva Lana Sampaio Quinta;
CaL Lucia R. Bueno, CaL Maria José da Silva Cruz; Suplentes: CaL Adriana Bernardes
do Vale Moura e CaL Ivone Rocha Santos de Oliveira (associadas do Lions Clube de
Goiânia Norte); (RESOLUÇÃO Nº. 002/GOV/2014) Comissão de Moções e
Recomendações: Presidente, PDG CL Genésio Lima dos Reis (Lions Clube de Goiânia
Serra Dourada), Membros: CL Edgard Caetano Rosa (Lions Clube de Goianésia), CaL
Marilia Nubile Barros (Lions Clube de Caldas Novas), CL Muriel Felix de Araújo (Lions
Clube de Mineiros) e CLValdi Gomes Pimentel (Lions Clube de Palmas); RESOLUÇÃO
N°. 003/GOV/2014) Comissão de Estatutos e Regulamentos, Presidente, PDG CL
Arthur Edmundo de Souza Rios (Lions Clube de Goiânia Tocantins, CL Elton Valdir
Schimitz (Lions Clube de Pedro Afonso Encontro das Águas), CL Paulo Omar da Silva
(Lions Clube de Ceres), CL Rômulo Martins Azevedo (Lions Clube de Rubiataba) e CL
Silvano Pereira Neto (Lions Clube de Valparaiso); RESOLUÇÃO Nº. 004/GOV/2014)
Comissão de Finanças, Presidente PDG CL Euzébio João Fontana (Lions Clube de
Mineiros), CL Geraldo Ribeiro da Silva (Lions Clube de Catalão), CL Wellington Barros
(Lions Clube de Goiânia Serra Dourada), CL Alberto C. R. Cavalcante (Lions Clube de
Palmas) e CL Márcio Borges Pinto (Lions Clube de Palmas Adão Cordeiro
Machado); RESOLUÇÃO Nº. 005/GOV/2014) Comissão de Credenciais, Presidente,
PDG CL Shigueo Kumagai (Lions Clube de Goiânia Sul), CL Ronaldo Pereira (Lions
Clube de Porangatu), CL Uilton José Filho (Lions Clube de Catalão Leão do Sul), CaL
Nyza Maria Barbosa (Lions Clube de Goiânia Branca Fajardo) e Uelita Maria
Evangelista
Almeida
(Lions
Clube
de
Ouvidor); RESOLUÇÃO
Nº.
006/GOV/2014); Comissão de Indicações e Eleições, Presidente PDG CL Carlos
Roberto Silva (Lions Clube de Ceres), PDG CL Etebaldo Soares Barbosa (Lions Clube
de Goiânia Sul), PDG CL Nahim Hanna Halum Filho (Lions Clube de Araguaina
Tocantins), PCC CL Luiz Carlos de Oliveira (Lions Clube de Araguaína Tocantins) PDG
CaL Sirlene Lourdes de Pádua Macedo (Lions Clube de Goiânia Tocantins). Logo a
seguir submeteu tais indicações à discussão do Plenário, que, aliás, não manifestou
qualquer oposição, sendo ato continuo, a composição das Comissões foi
submetida
à votação, que foram aprovadas integralmente e por unanimidade. Em
continuação o Mestre de Cerimônias convidou o tesoureiro distrital AL 2013-2014, CL
Raimundo Barreto, do Lions Clube de Ceres, para fazer a apresentação das contas da
tesouraria do AL 2013-2014, ocasião em que interveio o PDG CL Vilmar Batista da
Silva, esclarecendo que o CL Raimundo não pôde comparecer ao evento e explicou
que ele próprio iria reunir os documentos para, mais tarde, fazer a apresentação das
contas. Nesse momento pedindo a palavra, o PDG CL Euzébio João Fontana ressaltou
ao Plenário que o PDG CL Vilmar não tinha feito nenhuma apresentação de contas
durante a 2ª. Reunião do Conselho Distrital, na cidade de Formosa, nem durante a 3ª.
Reunião do Conselho, na cidade de Pires do Rio e que igual procedimento também
ADOTOU não fazendo a apresentação de contas da gestão AL 2013-2014 durante a
Convenção Distrital, na cidade de Caldas Novas; que o PDG CL Vilmar sempre vinha
prometendo relevar os atos de sua tesouraria mas nunca o fez, de modo que dessa
data não poderia passar; que os associados tinham o direito de conhecer a realidade
financeira da governadoria; a seguir o PDG CL Vilmar Batista retomando a palavra
esclareceu que a documentação das contas havia ficado em sua casa, em Rialma, e
por essa razão ele, PDG CL Vilmar, retornaria a Rialma para buscar os documentos
que apresentaria ao Plenário no período da tarde. O CL Isaias Costa Dias, Governador
Distrital submeteu a matéria ao Plenário, havendo manifestações do PDG CL Genésio
Lima dos Reis (Lions Clube de Goiânia Serra Dourada, CL Valdi Gomes Pimentel (Lions
Clube de Palmas), Ângelo Bissoli (Lions Clube de Goiânia Norte) e João da Silva Filho
(Lions Clube de Valparaiso), após o que
o Governador Distrital suspendeu a
apreciação da prestação de contas até o período da tarde como solicitado pelo PDG CL

Vilmar. Em seguida, o CL Paulo Omar, Mestre de Cerimônias convidou o CL Benedito
Baptista dos Santos, Tesoureiro do Distrito LB-2 AL 2014-2015 o qual atendendo a
determinação do art. 36 alínea b, c/c/ arts. 18 e 49, alínea c, do Distrito LB-2 fez a
apresentação completa do Orçamento para a gestão AL 2014-2015 como previsto
expressamente no Estatuto do Distrito. Em seguida o CL Isaias Costa Dias,
Governador do Distrito submeteu o orçamento à discussão do Plenário, e não havendo
qualquer oposição, colocou o mesmo em votação sendo o orçamento aprovado por
unanimidade. Pedindo a palavra o PID Zander Campos da Silva fez encaminhar uma
“proposta verbal” de aumento da contribuição mensal do valor de R$36,00 (trinta e
seis) reais para R$50,00 (cinquenta) reais, afirmando da grande defasagem de
reajuste que já ultrapassava mais de 05 (cinco) anos, o que já vem prejudicando a
boa gestão dos governadores. O CL Isaias, Governador Distrital manifestou
impossibilidade legal de aprovar o aumento da contribuição nas circunstâncias
apresentadas pois o tema não tinha sido objeto de publicação no Edital de
Convocação do evento, mas outras manifestações tiveram a esse respeito de
modo que o CL Isaias, Governador Distrital, colocou
o assunto em discussão do
Plenário; o PDG CL Vilmar Batista da Silva se pronunciou afirmando das dificuldades
financeiras que os CCLL do Distrito vem enfrentando na quitação de seus débitos e
que nas circunstâncias atuais a proposta podia servir como motivo para o
afastamento de muitos CCLL de seus Clubes de Lions; Abonando a proposta de
aumento da contribuição o PDG CL Euzébio João Fontana disse que, das experiências
colhidas pelos ex-governadores no curso de suas gestões, todos já sabiam muito bem
que os recursos arrecadados pelo Distrito são muito insuficientes para cobrir as
despesas normais da governadoria e, por isso, apoiava a ideia de aumento
apresentado pelo PID Zander; o PDG CL Genésio Lima dos Reis sustentou da
inviabilidade da proposta, por hora, porque já estava em andamento uma decisão da
Convenção Distrital anterior, na qual estava previsto e aprovado proposta de
escalonamento, ano a ano, do aumento sobre tais contribuições. Encerrada essa
discussão o Presidente da mesa, CL Isaias, submeteu à apreciação da Assembleia a
proposta de aumento da contribuição, sendo ao final aprovado por maioria a proposta
de aumento da contribuição mensal do valor de R$36,00 (trinta e seis) reais para
R$40,00 (quarenta) reais, inclusive com vigência à partir de 1º. de julho de 2014.
Prosseguindo, o CL Paulo Omar, Mestre de Cerimônias passou a palavra ao CL
Governador do Distrito, que nos termos autorizados do art. 36 alínea i do Estatuto,
apresentou à Assembléia o documento de Carta de Fiança de “garante” do Tesoureiro,
CL Benedito Batista dos Santos e não havendo qualquer manifestação em contrário,
submeteu logo em seguida o documento à votação do Plenário, que foi aprovado por
unanimidade. Em continuação, o CL Paulo Omar, Mestre de Cerimônias passou a
palavra ao CL Isaias Costa Dias, Governador Distrital, o qual nos termos do art. 36,
alínea K do Estatuto, solicitou do plenário autorização para “contratar auxiliares
remunerados necessários ao desempenho das atividades administrativas bem como
adquirir bens móveis para o Distrito”. Colocado em discussão não houve manifestação
contrária e em seguida foi o assunto colocado em votação sendo aprovado por
unanimidade a autorização para contratar auxiliares bem como adquirir bens móveis
para o Distrito LB-2. Na ocasião o CL Isaias Costa Dias, Governador Distrital submeteu
proposição a Assembléia solicitando “remanejamento de recursos de uma rubrica
para outra”, para, legalmente, poder investir, isto é, dar cobertura de recursos
financeiros de valor razoável aos Vice-Governadores do Distrito LB-2 AL 2014-2015 no
tocante a participação em cursos de aprimoramento técnico-leonísticos, inclusive no
tocante aos CCLL LEOS, e não havendo qualquer manifestação em sendo contrário, o
CL Isaias, Governador Distrital colocou à apreciação da Assembléia em grau de
votação sendo a proposição aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, o CL

Paulo Omar, Mestre de Cerimonias passou a palavra ao CL Isaias Costa Dias,
Governador Distrital, que indicou o CL Geraldo Lima dos Reis, para o cargo de Diretor
de Convenções, e em seguida submeteu à Assembléia o tema para o qual não
havendo manifestação contrária, submeteu a seguir o tema em votação, sendo
aprovada por unanimidade a indicação do CL Geraldo Lima dos Reis, do Lions Clube
de Goiânia Serra Dourada como o Diretor de Convenções AL 2014-2015. Ato seguido,
o Mestre de Cerimonias, de conformidade com o art. 36, alínea e do
Estatuto, convidou o CL Geraldo Lima dos Reis, Diretor de Convenções, para se
reportar sobre as datas de realização da Convenção Distrital e das Reuniões de
Conselhos Distrital, o qual assim se pronunciou: que estava feliz com o convite do CL
Isaias, Governador, para poder servir mais uma vez como Diretor de Convenções e
agradeceu à Assembléia o voto de confiança; disse que a 49ª. (quadragésima nona)
Convenção Distrital será realizada na cidade de Caldas Novas nos dias 24 e 25 de abril
de 2015; esclareceu que conforme entendimentos dos Clubes, a 2ª. (segunda) RCD
acontecerá nos dias 21 e 22 de novembro, na cidade de Palmas-TO e que a 3ª.
(terceira) RCD acontecerá nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2015 na cidade de Jataí;
por fim esclareceu que ele, Diretor de Convenções se comprometia a prestar as contas
da Convenção Distrital no prazo máximo de 50 (cinquenta) dias após a Convenção.
Ato continuo o CL Isaias, Governador Distrital submeteu o assunto a discussão da
Assembléia e não havendo oposição, os assuntos foram apresentados em bloco à
votação sendo aprovados todos por unanimidade. Em seguida, o CL Paulo Omar,
Mestre de Cerimônias, convidou o Assessor da Mútua Leonística AL 2013-2014 a se
pronunciar, ocasião em que intervindo o PDG CL Vilmar Batista da Silva se manifestou
dizendo que teve dificuldades na indicação de Assessor para a Mútua Leonística, que
por último solicitou a CaL Irene, do Lions Clube de Aparecida de Goiânia, que
continuasse ajudando-o naquela missão e que a Cal Irene e o CL Floriano de fato
ficaram ajudando-o no tocante aos pagamentos da Mútua; disse também que no
período da tarde ele faria a prestação de contas da Mútua Leonística como já havia
solicitado. Em seguida, o CL Paulo Omar da Silva agradeceu ao CL Isaias Costa Dias,
Governador Distrital, a oportunidade de havê-lo indicado para atuar como Mestre de
Cerimônias e procedeu a devolução do Colar símbolo da função. Em prosseguimento,
o CL Isaias, Governador Distrital solicitou que o PID Zander Campos da Silva fizesse o
resumo do curriculum vitae do Orador Oficial, PCC CL Edward Macedo, Líder da GLT
da Área 3-C de Lions Internacional, para proferir a sua palestra sob o tema “O Papel
da GLT no desenvolvimento e sustentação da Instituição Lions”. O PCC Edward
Macedo Iniciou se reportando à “ Fé, Esperança e Amor” como premissas básicas de
uma boa liderança no Distrito e a seguir fez uma exposição sobre: a identificação de
novos líderes, como fundamentos de continuidade da Associação Internacional, a
importância da Comissão de Associados, onde o primeiro associado junto com o
Presidente do Clube deve agitar a liderança na extensão do clube e do Distrito; a
necessidade de promover a realização de cursos diversos no preparo de novos lideres
seja por meio do treinamento e ou preparação destinada aos líderes atuais como o
desenvolvimento destinado ao preparo para o enfrentamento do “Amanhã”; apontou
sobre as 5 (cinco) regras básicas de um bom líder inclusive sobre os fatores
honestidade, capacidade e eficiência; por fim agradeceu o convite e aos associados
presentes. Ato seguido, em grau de reconhecimento pelos relevantes serviços
prestados à causa Leonística do Distrito LB-2, o CL Isaias, Governador do Distrito,
preliminarmente condecorou, respectivamente, os CCLL João da Silva Filho e Henrique
Heliodoro Teixeira Neto com os respectivos PINS de 1º.(Primeiro)
e 2º
(Segundo)Vice-Governadores do Distrito LB-2 AL 2014-2015 e a seguir solicitou que,
ambos, juntos, entregassem uma Placa de Homenagem ao Orador Oficial, PCC CL
Edward Macedo, que recebeu o Mimo e agradeceu. A seguir os trabalhos foram

suspensos para um breve lanche. Reiniciando os trabalhos, o CL Isaias Costa Dias,
Governador do Distrito LB-2 explicou a todos que propôs e foi aprovado na 48ª.
Convenção Distrital de Caldas Novas a Moção de Acolhimento da doutrina do
Programa Eleitor do Futuro, criado pela Justiça Eleitoral em 2012, que já era sucesso
no âmbito das escolas onde a Escola Judiciária Eleitoral podia alcançar. E logo em
seguida fez a leitura do curriculum vitae do Desembargador Mauro Campello,
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima a quem passou a palavra para a
sua palestra. Sua Excelência, o eminente Desembargador primeiramente fez a
saudação aos presentes e ao mesmo tempo agradeceu ao CL Governador do Lions
pelo convite e pela ótima recepção e acolhida nesta cidade. A seguir proferiu sua
palestra pode assim ser resumida: “O Brasil é um país jovem, muito jovem a requerer
atenção especial dos Agentes Políticos. O país reúne todos os elementos fundamentais
para se tornar uma grande potência, quiçá com assento no próprio Conselho de
Segurança da ONU; A nossa população jovem atualmente gravita em torno de 35
milhões de pessoas a necessitar de melhor preparação para o exercício pleno da
cidadania (o ato de votar e ser votado) com a devida consciência e responsabilidade;
O Programa Eleitor do Futuro, emanado da Corregedoria-Geral do Tribunal Superior
Eleitoral-TSE busca soerguer a cidadania, cujos objetivos gerais consistem em:
auxiliar o Estado na formação dos jovens; despertar o interesse das crianças e
adolescentes pela leitura e pesquisa; educá-los para a liberdade e prepará-los para
exercer o direito de sufrágio (votar e ser votado) com plena consciência do ato e de
seus efeitos; Mencionou os objetivos específicos a saber: incentivar os jovens a
participar como agente ativo do processo democrático mediante a realização de
eleições simuladas; dar aos jovens a capacidade de pensar, distinguir, avaliar e agir
segundo os princípios da moralidade e da probidade administrativas, isto é: a)
trabalhar a educação política da criança e do adolescentes de 11 a 16 anos de idade;
b) despertar o senso crítico e a idéia de cidadania; c) oferecer aos jovens o
conhecimento do processo político – eleitoral; d) despertar o espírito de novas
lideranças; f) desencorajar as práticas ilícitas no âmbito do processo eleitoral. A seguir
abordou as finalidades quais sejam, na adoção de medidas que, a médio prazo,
possam revelar transformações positivas na composição das Casas Legislativas e
despertar nos Agentes Políticos o cumprimento do dever legal e moral de cumprir os
princípios cardeais vazados no art. 14§§ 3º. e 9º. c/c/ art. 37 da Carta Política de
1988;O palestrante advoga a idéia de fazer ressuscitar na classe juvenil a adoção do
princípio da honestidade e da boa-fé nas relações jurídicas em geral. No tocante às
formas de promover o ensino citou: aulas teóricas e práticas especificamente sobre o
processo político-eleitoral; congressos, seminários, palestras, debates, mesas
redondas de fundo eleitoral; concursos literários sobre temas político-eleitorais; e
realização de eleições simuladas no interior das Escolas. Mencionou que o Programa
tem por alvo as crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio com idade
entre 11 a 16 anos, podendo excepcionalmente abranger alunos de até 18 anos; disse
que várias etapas precisam ser cumpridas para a execução do Programa”. Em
continuação e atendendo solicitação de convencionais, o CL Isaias, Governador
Distrital submeteu o espaço a muitas das perguntas feitas sobre o tema da
palestra. E concluindo a temática, o CL Isaias Costa Dias, Governador Distrital
convidou à mesa diretora o PDG CL Carlos Roberto Silva, CaL Tarsila Gonsalves, CaL
Isalfa Luzia França e o PDG CL Etebaldo Soares Barbosa, a quem conferiu Certificados
de Participação e de Mérito pelas atuações no curso do presente evento, e logo a
seguir, solicitou que os mesmos, juntos, entregassem ao Conferencista uma Placa de
Reconhecimento pelos serviços prestados à causa Leonísticas. Prosseguindo, o CL
Isaias Costa Dias, Governador do Distrito LB-2 convidou a todos para, de pé,
proferirem juntos a Oração pelo Brasil e a seguir declarou encerrados a 1ª. (primeira)

plenária da 1ª. RCD Distrital AL 2014-2015 e conclamou aos presentes que
retornassem às 14:00hs (quatorze) horas para início dos trabalhos sobre tema
leonísticos avançados. Dando início à 2ª. plenária, às 14:00 (quatorze) horas, O CL
Helder de Almeida, Presidente do Lions Clube de Ouvidor fez a composição da mesa
que ficou assim composta: CL Isaias Costa Dias, Governador Distrital; PCC CL Edward
Macedo; PID Zander Campos da Silva; Desembargador Mauro Campello; PDG Genésio
Lima dos Reis; PDG CL Shigueo Kumagai; PDG CL Euzébio João Fontana; PDG CL
Etebaldo Soares Barbosa; do 1º. Vice-Governador, CL João da Silva Filho; 2º. ViceGovernador CL Henrique Heliodoro Teixeira Neto, Governador do Distrito LB-1, CL
Paulo Tondate, Governadora do Distrito LB-4, CaL Maria Raimunda Pereira. O CL
Governador convidou a CaL Milsse Alberto dos Reis para fazer a Invocação a Deus, e a
seguir cantou-se a 1ª. Estrofe e o estribilho do Hino à Bandeira. O CL Isaias,
Governador Distrital, explicou os motivos das palestras a seguir ministradas, as quais
teriam efeito puramente didáticos, que as mesmas seriam gravadas para
posteriormente retransmissão aos demais clubes e associados, e fez uma breve
leitura do curriculum dos palestrantes, PDG CL Genésio Lima dos Reis, cujo tema seria
“A GLT na identificação e preparação de novos líderes no Distrito LB-2” e passou-lhe a
palavra. Este iniciou sua exposição com a pergunta: QUAL É A MISSÃO DO LEÃO?;
em seguida, expôs a ordem hierárquica da estrutura Leonística Internacional, regional
e local; abordou sobre as necessidades humanas em seus diferentes níveis, dentre
elas a teoria de Abram Maslow, teoria de Douglas Mc Gregor, e Teoria de David Mac
Cleand; abordou sobre as necessidades de preparar líderes para a resoluções de
problemas; abordou sobre a necessidades de planejar e dar cumprimentos às metas
estabelecidas na descoberta e no preparo de novos líderes e por fim agradeceu ao CL
Governador a confiança depositada e o honroso convite de proferir esta exposição. A
seguir, o CL Isaias, Governador Distrital colocou o tema em debate aos presentes
notadamente ao Debatedor PDG CL Euzébio João Fontana que após ligeiras
abordagens cumprimentou o palestrante pela exposição e também agradeceu ao
Governador a oportunidade conferida ao Lions Clube de Mineiros de haver dado a
oportunidade de participar como Debatedor no evento; em seguida o CL Isaias,
Governador convidou o Debatedor, CL José da Silva Pinto, Presidente da Região “B” e
Debatedor no painel, o qual “agradeceu ao Governador por haver lembrado do
Tocantins e da oportunidade conferida; fez longas considerações a respeito da
importância e da utilidade da palestra no sentido de contribuir no aprimoramento de
conhecimentos dos associados; agradeceu ao expositor as lições que foram
transmitidas aos associados presentes. O CL Isaias Costa Dias, Governador Distrital, a
seguir, convidou o PCC Edward Macedo, Líder da GLT da Área 3-C, para fazer a
entrega de uma Placa de Reconhecimento (MIMO) ao PDG CL Genésio Lima dos Reis
pelos ótimos serviços já prestados à causa leonística no Distrito LB-2. Em
continuação, o CL Isaias, Governador do Distrito LB-2, convidou o CL Ângelo Bissoli,
Presidente de Divisão E para fazer a leitura do curriculum do PDG CL Shigueo
Kumagai, que iria proferir a palestra sobre o tema “A GMT na fundação de novos
clubes e crescimento dos atuais”, sendo-lhe desde logo passado a palavra. O PDG CL
Shigueo Kumagai, Coordenador da GMT do Distrito LB-2, Iniciou sua exposição
apresentando um mapa distributivo de clubes e associados no mundo, que em 30 de
junho de 2014 fechou o exercício com 46.385 clubes e 1.360.121 associados; que as
Equipes de Liderança Global (GLT) e Equipe de Liderança de Aumento de Sócios
(GMT) foram criadas em 2008 em substituição da antiga ACEL; que em 1998 foi feito
o redistritamento no Brasil mediante a instituição do Distrito: LA (região norte e
nordeste, exceto Tocantins), LB ( Goiás e Tocantins), LC (parte da região sudeste com
o DF e o Triângulo Mineiro) LD (Região Sul); que em 30 de junho de 2014 fechou o
distrito LB-1 com 48 clubes e 1221 sócios; LB-2 com 55 clubes e 1566 sócios; LB-3 62

clubes e 1713 sócios; e LB-4 com 47 clubes e 1243 sócios; apontou a fonte para
estudo de informações de expansão dos Lions Clubes; aventou a importância da
“Equipe” no sucesso de qualquer empreendimento inclusive no Lions; apresentou o
Guia de Orientação para novos sócios, os direitos e deveres dos sócios, principalmente
no campo das contribuições internacional e distrital; falou sobre a “Jóia” a ser paga no
ingresso na Associação e na contribuição semestral; abordou o tema da Afiliação de
Jovens Adultos no movimento bem como as razões ou motivos do ingresso de todo
novato no Lions; abordou sobre o tempo de duração das reuniões no máximo de 90
(noventa) minutos; apresentou ao final uma mensagem do filósofo Roberto Shian
Shic, que em suma valoriza a missão Leonística do “Nós Servimos” e concluiu
agradecendo o honroso convite e a oportunidade de poder contribuir com os demais
associados. Em seguida o CL Helder agradeceu a distinção de haver-lhe nomeado
Mestre de Cerimônias e devolveu o Colar. Após a exposição o CL Isaias, Governador
Distrital explicou que deixaria de colocar o tema a perguntas dos associados em
função do adiantado da hora, e principalmente porque a Assembléia ainda teria que
deliberar sobre a prestação de contas do PDG CL Vilmar Batista da Silva. Em
prosseguimento, uma vez concluídos os debates sobre os temas avançados já citados,
o CL Isaias Costa Dias, Governador do Distrito LB-2 convidou o PDG CL Vilmar Batista
da Silva para fazer a prestação de contas da gestão AL 2013-2014 como antes havia
solicitado. O PDG CL Vilmar Batista da Silva em resumo afirmou que, no tocante
à Secretaria do Distrito, passou inúmeras dificuldades na gestão por falta de
colaboração dos companheiros; que seus assessores de Secretaria, por motivos de
serviços na Justiça local e outros, além das dificuldades na elaboração das atas,
também tiveram grandes dificuldades de acompanhar o Governador, o que motivou a
ausência da Secretária, CaL Joana Maria nos diversos eventos ocorridos fora da
cidade de Rialma; quanto à Tesouraria, esclareceu que o seu Tesoureiro, CL
Raimundo Barreto, também por motivos de saúde não pode acompanhá-lo nos
eventos fora de Rialma, inclusive porque o seu Tesoureiro não teve condições de
organizar a Tesouraria como ele, Governador, gostaria de ter organizado; esclareceu
que como Governador teve muitas despesas na gestão porque teve que viajar muito
no Distrito chegando a percorrer mais de 70 (setenta) mil quilômetros; disse também
não ter tido a colaboração dos companheiros do Distrito na equação dos problemas
junto aos clubes; esclareceu ter se empenhado muito para levar o Distrito a bom
termo; disse estar feliz por haver criado 5 (cinco) novos Clubes (Lions Clube de
Anápolis Altruísta; Lions Clube de Itapuranga Wagner Camargo; Lions Clube de
Ipameri; Lions Clube de Simolândia e Lions Clube de Posse Dona Lucinha) para os
quais já tinha até recebido as respectivas Cartas Constitutivas; Disse ainda que lutou
muito para levantar o Lions Clube da Cidade de Goiás; tinha aumentado o número de
associados do Distrito, que passou a contar com 1556 associados; quanto à Mutua
Leonística, esclareceu que seu Assessor nomeado não pode assumir por motivos de
saúde e que, por esta razão, ele Governador não chegou a nomear nenhum outro
Assessor para tal mister; explicou que a CaL Irene Borges e o CL Floriano, ambos do
Lions Clube de Aparecida de Goiânia continuaram assinando os cheques de
pagamento pelo falecimento dos mutuários ocorridos no período de sua gestão,
inclusive alguns ocorridos na gestão do PDG CL Genésio Lima dos Reis; que teve
muita dificuldade para organizar os arquivos da Mútua Leonística. O CL Isaias Costa
Dias, Governador Distrital, esclareceu que estava recebendo o Distrito LB-2 e por essa
razão teria que fazer ao PDG CL Vilmar umas perguntas para clarear a situação
perante a Assembleia; Se ele tinha consigo, para apresentar à Assembléia,
documentos tais como planilhas, relatórios e extratos de conta bancária, ao que
respondeu o PDG CL Vilmar que, infelizmente, não tinha em mãos nenhum documento
a respeito da Tesouraria para poder exibir; perguntado pelo CL Isaias Costa Dias,

Governador Distrital, se ele PDG CL Vilmar Batista da Silva, naquele
momento, poderia esclarecer qual o saldo existente na conta bancária da Tesouraria
do Distrito, respondeu: que tinha em torno de R$500,00 (quinhentos) reais; ainda
perguntado pelo CL Isaias, Governador Distrital, se ele PDG CL Vilmar Batista da Silva
tinha consigo para apresentar à Assembléia planilhas, relatórios e extratos de conta
bancária da Mútua, respondeu que infelizmente não tinha em mãos esses documentos
e, no tocante ao saldo existente na conta bancária da Mútua Leonística, esclareceu
que estava deixando na conta a quantia de R$100,00 (cem) reais. O CL Isaias Costa
Dias, Governador do Distrito colocou o tema em discussão na Assembléia, havendo de
início muito inconformismo com o relatado do PDG CL Vilmar; o convencional, CL
Alcides Brombatti, pedindo a palavra, solicitou que a prestação de contas fosse
adiada, dando-se um tempo maior para deliberação argumentando que a Assembléia
não pode votar uma prestação de contas sem a apresentação de nenhum documento
idôneo; que a prestação de contas da Tesouraria do Distrito não tem nada a ver a
com a prestação de contas da Mútua Leonística, porque são diferentes as partes e os
objetivos; que o assunto já vinha se arrastando há bastante tempo e que precisava de
uma solução; solicitou a concessão de um prazo de 30 (trinta) dias para que o PDG
CL Vilmar Batista da Silva fizesse a apresentação das contas da Tesouraria
Distrital acompanhada de documentos; O PID Zander Campos, o PDG Euzébio e
outros associados foram contrários por entender que os assuntos deveriam ser
resolvidos desde logo; O presidente da mesa, CL Isaias Costa Dias, Governador
Distrital solicitou moderação dos associados em face da complexidade dos assuntos e
colocou essa proposta em discussão da Assembléia, sendo que muitos associados já
indignados, insistiram que as contas da Tesouraria Distrital deveriam ser votadas
logo. Em sequência, o CL Isaias Costa Dias, presidente da mesa, submeteu à
Assembléia em grau de votação a prestação de contas da Tesouraria do Distrito LB-2
referente ao exercício leonístico AL 2013-2014 e a prestação de contas da Mútua
Leonística de igual exercício, sendo as mesmas aprovadas por maioria com a seguinte
condicionante: o PDG CL Vilmar Batista da Silva deverá apresentar a documentação
completa da prestação de contas da Tesouraria do Distrito LB-2 e a prestação de
contas da Mútua Leonística ao Conselho Distrital por ocasião da 2ª. (Segunda)
Reunião do Conselho Distrital, a ocorrer nos dias 21 e 22 de novembro, na cidade de
Palmas -TO. Tomando a palavra, o PDG CL Vilmar Batista da Silva agradeceu a
compreensão de todos no acolhimento das contas. Em prosseguimento o CL Isaias
Costa Dias esclareceu que logo mais a noite aconteceria o ato de premiação, a ser
efetuado pelo PDG CL Vilmar Batista da Silva e que haveria um “show dos tambores
japoneses”, patrocinado pelo Lions Clube de Goiânia Serra Dourada. Em seguida fez
os agradecimentos aos convidados especiais, PCC CL Edward Macedo, Líder da GLT da
Área 3-C, ao Desembargador Mauro Campello, Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral de Roraima, ao PID Zander Campos da Silva, PDG CL Etebaldo Soares
Barbosa, PDG CL Shigueo Kumagai e demais dirigentes leonísticos presentes, bem
como aos CCLL que contribuíram na organização do evento e solicitou a todos que,
juntos e de pé, proferissem a Oração pelo Brasil. Declarou encerrados todos os
trabalhos do evento leonístico seguindo-se uma calorosa salva de palmas aos
pavilhões. Nada mais tendo a ser relatado, eu, Hedy Lamar Vieira, Secretária do
Distrito LB-2 AL 2014-2015, lavrei a presente ATA que, após lida, vai assinada por
mim, e pelo CL Isaías Costa Dias, Governador do Distrito LB-2.
Goiânia, 02 de agosto de 2014
CL ISAIAS COSTA DIAS
GOVERNADOR DO DISTRITO LB-2
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