
 

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 PLENÁRIA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO AL 2014-

2015 DISTRITO LB-2 - Aos dias 22 (vinte e dois) do mês de novembro de 2014 (dois 
mil e quatorze), às 8h (oito horas), no auditório do Quartel do Comando Geral da 
Polícia Militar,  sito na Avenida LO5, Quadra 304 sul, qd 30 lt 2/AE, Plano Diretor Sul, 

Palmas-Tocantins, atendendo  à convocação datada de 20 (vinte) de outubro: CC CL 
Nadim Kadi, presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB; PDG CL 

Eusébio João Fontana, Patrono da   49ª  Convenção Distrital;   PDG CL Genésio Lima 
dos Reis, homenageado da gestão;  PCC CL Luiz Carlos de Oliveira, Coordenador do II 
Fórum Leonístico do Distrito LB-2; CL João da Silva Filho e CL Henrique Heliodoro 

Teixeira Neto, respectivamente  1º e 2º Vice-Governadores do Distrito LB-2 AL 2014-
2015; O DG CL Isaías pediu que também fizessem parte da mesa a CaL Hedy Lamar, 

secretária distrital e o CL Benedito Baptista dos Santos, tesoureiro distrital.  Uma vez 
composta a mesa principal o DG Isaias Costa Dias, declarou abertos os trabalhos da 
1ª. Plenária da 2ª. Reunião do Conselho Distrital  AL 2014/2015. Em face da ausência 

justificada do CL Helder Cruz Almeida, do Lions Clube de Ouvidor, para proferir a 
saudação à Bandeira Brasileira, o PDGCL Marcônio Ferreira Porto o 

substituiu  cumprindo bem a missão; O DG Isaías convidou a  CaL Isalfa França Silva, 
do Lions Clube de Catalão, para proferi a Invocação a Deus e  após cantarem a 
primeira estrofe e o estribilho do Hino à Bandeira, convidou   o CL Paulo Omar da 

Silva, do Lions Clube de Ceres, para atuar como Mestre de Cerimônias. Este 
agradeceu a confiança que lhe fora depositada e convidou a Secretária do Distrito LB-

2 AL 2014-2015, CaL Hedy Lamar Vieira, para ler a ata da 1ª RCD  bem como os 
informes da secretaria. O PDG  Genésio Lima dos Reis, do Lions Clube   de Goiânia 

Serra Dourada, sugeriu a dispensa da leitura das atas, considerando que  as mesmas 
haviam sido  enviadas   a todos os companheiros e encontrava-se à disposição de 
todos  no Site do Distrito.  O DG Isaías submeteu a proposta à apreciação do plenário 

sendo a mesma aprovada por unanimidade; o DG Isaias Costa Dias pediu à secretária 
que lesse alguns tópicos que ele considerava de maior relevância para o andamento 

da reunião. Foram lidos então os seguintes tópicos : 1)  proposta de autorização para 
remanejamento de recursos de uma rubrica para outra, constante do orçamento no 
sentido seguinte: se e quando houver recursos positivos suficientes, possa a 

Governadoria investir financeiramente no aprimoramento leonistico dos 1º e 2º Vice-
Governadores, inclusive dos Companheiros LEO, mediante apresentação das 

respectivas despesas;  2) releitura da Ata anterior no que se reporta à necessidade de 
o PDG CL Vilmar Batista da Silva apresentar os documentos da Tesouraria e da Mútua 
Leonistica da gestão 2013/2014 ao Plenário da      2ª  RCD de Palmas”, cujos textos 

foram relidos.  Quanto ao primeiro item,  o CL Governador do Distrito disse  que a 
preparação de líderes faz parte do Programa da Governadoria, e nesse sentido tendo 

em vista a aprovação daquela proposta na 1ª. RCD  de Goiânia, o CL Governador 
Isaias já tinha adquirido uma passagem aérea para  o 2º. Vice-Governador, CL 
Henrique, para participar de um curso de treinamento no México. Uma vez feita a 

releitura desse tópico, o mesmo foi colocado em ampla discussão do Plenário do qual 
saíram algumas propostas sendo vencedora a proposta final de conceder, na gestão 

2014/2015, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada  Vice-Governador, e de 
R$1.200,00 (hum mil e duzentos) reais para os companheiros LEO, caso haja recursos 
financeiros positivo suficiente para tanto. O CC CL Nadim Kadi  sugeriu  que deveria 



 

ser definido se essa aprovação era só para essa gestão ou se seria também para as 
próximas. O DG Isaías lembrou ainda que tal providência poderia alcançar   os LEO 

Clubes, e que por essa razão, se e quando tivesse recursos positivos suficientes, 
poderia até ser repassada desde que em duas parcelas. Quanto ao segundo item 
(documentos de prestação de contas da gestão anterior) o mesmo seria objeto de 

deliberação em momento oportuno. Em continuação, a secretária CaL Hedy Lamarr 
ressaltou a situação dos clubes, e entregou aos componentes da mesa e aos 

presidentes de região e divisão,  um Demonstrativo de Movimentação de associados e 
atividades dos clubes, com informações adquiridas no site do Lions Internacional. O 
DG Isaías agradeceu o trabalho da secretaria e passou a entregar as resoluções das 

comissões permanentes de atuação na gestão 2014/2015, a saber: 1) comissão de 
finanças, 2) comissão de estatuto e regulamentos, 3) comissão de 

indicações e  eleições, 4) comissão de credenciamento,   5) comissão de premiações 
de atuação exclusiva na 2ª. RCD de Palmas-TO. Ato seguido,  o Mestre de Cerimônias 
convidou o Tesoureiro do Distrito, CL Benedito Batista dos Santos, do Lions Clube de 

Goiânia Buritis, que de acordo com a proposta orçamentária apresentada na 1ª. 
Reunião do Conselho Distrital de Goiânia, e já recém-aprovado nesta RCD de Palmas, 

utilizando-se do sistema eletrônico de Power Point apresentou no telão a prestação de 
contas referente às obrigações contratuais efetuadas em favor do Distrito    LB-
2, antes e durante a Instalação de Gabinete, como também no que se refere 

aos demais atos e despesas quitadas pela Tesouraria até o mês de setembro/2014 
inclusive, e por último apresentou relação de documentos comprobatórios das 

respectivas despesas, tudo conforme dados abaixo:                                                   

Balancete da Instalação de Gabinete e Primeira Reunião do Conselho Distrital, 

realizada em Goiânia-GO, nos dias 01 e 02 de Agosto de 2014 

RECEITAS 
 

Taxa de Inscrição 24.450,00 

Total 24.450,00 

DESPESAS  
 

Refeições (Jantares) 20.000,00 

Lanches e Quitandas 356,40 

Despesas com Palestrante - Hotel e Passagem 2.995,35 

Segurança 1.207,36 

Gravação do vídeo, Equipamento de projeção, Som 2.200,00 

Limpeza 500,00 

Direitos autorais (ECAD) 919,80 

Músicos, equipamentos de som e hospedagem 3.960,00 

Troféus 2.860,00 

Pastas e botons 2.570,00 

Serviços Gráficos, Certificados, Boletim, Impressos 9.614,00 

Decoração 3.500,00 

Aluguel salão 6.000,00 

Locação de mesas, cadeiras e outros acessórios 980,00 

Faixas e baners alusivos ao evento 580,00 

Material de escritório e cópias xerox, correios 1.043,01 

Materiais diversos 2042,07 

TOTAL 61.327,99 

APORTE DA GOVERNADORIA - 36.877,99 

                                                                 

BALANCETE DO 1º TRIMESTRE, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E PRIMEIRA 

REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL AL 2014-2015 



 

DESPESAS DISTRITAIS 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

01 Aluguel De Instalações, Locação De Mesas,Cadeiras, Tendas 7.380,00 

02 Despesas Diversas 3.100,10 

03 Troféus, Brindes, Pins 16.140,48 

04 Material De Escritório 971,32 

05 Serviços Gráfico, Impressões, Certificados, Xerox 11.179,05 

06 Escritório, Encargos, Telefonia 2.027,68 

07 Gêneros Alimentícios E Bebidas 20.502,65 

08 Despesas Bancárias 173,80 

09 Combustível E Outros 5.338,89 

10 Despesas Postais 426,30 

11 Viagens, Estadia, Alimentação 7.086,01 

12 Serviços: Equipamento De Som, Vídeo, Músicos 6.719,80 

13 Serviços: Segurança, Limpeza, Ornamentação 5.207,36 

 
Total 86.253,44 

 
Despesas Pagas Pela Governadoria 51.225,85 

 
Despesas Pagas Pelo Distrito Lb-2 35.027,59 

 
Receitas Distritais 

 
01 Aporte Da Governadoria Na Abertura Da Conta 5.000,00 

02 Inscrições Pagas Instalação De Gabinete E 1a Reunião Conselho 24.450,00 

03 Taxas Distritais Recebidas (34 Clubes) 37.218,00 

04 Rendimento De Aplicação (Cdb) 37,71 

 
TOTAL 66.705,71 

 
TOTAL DA RECEITA MENOS DESPESAS PAGAS PELO DISTRITO 31.678,12 

 
RESUMO 

 

 
DÍVIDA DO DISTRITO LB-2 COM A GOVERNADORIA 56.225,85 

 
RECEITA DO DISTRITO LB-2 ATÉ SETEMBRO 31.678,12 

 
 A seguir o DG Presidente da mesa submeteu à discussão da Assembléia a prestação 

de contas retro mencionadas até o mês de setembro/2014, inclusive, ficando 
registrado que    o CL Benedito Baptista dos Santos, Tesoureiro do Distrito ficou     à 

disposição para esclarecer qualquer dúvida; O VG CL Henrique perguntou ao 
tesoureiro sobre o repasse do Lions Internacional e o Tesoureiro explicou que “os 
relatórios já haviam sido feitos  e enviados,  mas que demoravam até 3 (três)  meses 

para ter resposta e que o valor era bem pouco”; e prosseguindo esclareceu: “a título 
de ilustração dos citados valores destacou  o repasse de apenas R$0,25 (vinte e cinco 

centavos) por km rodado, US$25 (vinte e cinco dólares) para refeições e o mesmo 
valor para hospedagem, num total de US$6.500 (seis mil e quinhentos dólares) 
para   a gestão 2014/2014. Usando da palavra, o PDG Carlos Roberto lembrou, que 

mesmo sendo pouco, os relatórios têm que ser feitos para que  o valor gasto 
seja  ressarcido e não prejudique os próximos governadores, visto que é feito pelo 

Lions Internacional uma média das despesas para ressarcimentos. Sem haver outros 
questionamentos      a respeito, o CL Governador submeteu o assunto à apreciação da 

Assembléia havendo manifestações pela sua aprovação, porém o DG Isaias, 
previamente solicitou a apreciação da Comissão de Finanças a qual assentindo pela 
manifestação positiva da Assembléia solicitou sua aprovação. Ato continuo o DG CL 

Isaias colocou em grau de votação ambas as contas de responsabilidades do Distrito 
LB-2 concernentes tanto à Instalação de Gabinete quanto às que lhes são posteriores 

até     o mês de setembro, inclusive, sendo ambas aprovadas por unanimidade. Dando 



 

andamento à programação  o Mestre de Cerimônias convidou o PDG CL Vilmar Batista 
da Silva para se pronunciar sobre a Tesouraria e a Mútua leonística da gestão 2013-

2014. De inicio apresentou suas considerações sobre as dificuldades que teve na 
gestão; esclareceu ter tido muito trabalho no agilizar ações referente a fundação de 
clubes; que seu Tesoureiro não teve condições de cumprir a sua missão à frente da 

Tesouraria; disse ter efetuado diversos pagamentos de benefícios da mútua de sua 
gestão e de gestões anteriores; disse ter deixado na Mútua Leonistica um saldo 

positivo a receber por conta de inúmeras “Chamadas” não efetuadas  e não recebidas; 
por fim esclareceu que no caixa da Mútua havia um saldo positivo de R$400,00 
(quatrocentos) reais; questionado sobre a relação de mutuários falecidos e pago os 

devidos benefícios, respondeu não ter condições de detalhar os nomes dos 
mutuários      a cujos beneficiários efetuou pagamentos;  perguntado sobre as 

quantias arrecadadas a títulos de Chamadas na sua gestão, disse no momento não ter 
condições de  decliná-las; explicou que a Mútua ficou sem assessor e como os da 
gestão anterior, CCLL Irene  e Floriano, do Lions Clube de Aparecida de Goiânia, 

fizeram um trabalho com seriedade ele pediu que os mesmos continuassem. Enfatizou 
o PDG  CL Vilmar Batista da Silva que os pagamentos devidos aos mutuários foram 

todos feitos até o final da gestão e que não ficou nenhuma chamada pendente; que 
todas as despesas referentes à Mútua foram pagas.  O DG Isaías pediu ao PDG CL 
Vilmar que encaminhasse os documentos à Comissão de Finanças para que fossem 

analisados, lembrando que a Mútua é um programa importante, de grande valia para 
os Clubes, associados e beneficiários de mutuários e por isso a mútua não poderia 

sofrer abalo na sua legitimidade;  O VG CL Henrique cobrou do PDG Vilmar            a 
prestação de contas da Tesouraria do Distrito, que havia ficado pendente. O PDG 
Vilmar explicou que a documentação tinha sido enviada ao PDG CL Arthur Edmundo 

de Souza Rios, assessor jurídico do Distrito e presidente da Comissão de Estatutos e 
Regulamentos, para ser analisada.  Ressaltou ainda que as contas já haviam sido 

aprovadas na I RCD de Goiânia. O DG Isaías lembrou a ele, PDG       CL Vilmar, que 
em visita a certos clubes, ele Governador estava sendo cobrado na entrega de alguns 

materiais (Estandarte, Sino e martelo) que alegaram haver pago ao Governador 
anterior. O PDG Vilmar explicou que os materiais  ( sinos, martelos e estandartes) que 
ele se comprometeu comprar e entregar aos 5 (cinco) Clubes novos já estavam sendo 

encaminhados, que esperava  entregar   o restante o mais rápido possível e que o 
motivo do atraso era problema com a mão de obra contratada, que 

atrasou  a  entrega.    O VG  Henrique  ressaltou  que  como  a  gestão  terminou   em 
30 (trinta) de junho de 2014 (dois mil e quatorze) a documentação e os materiais 
devidos teriam que ter sido entregues à gestão 2014/2015. O PDG CL Vilmar 

mostrou-se chateado com as cobranças, considerando que mesmo mudando a gestão, 
a entrega das Cartas Constitutivas ao novo clube devem ser feitas pelo Clube e 

o  Governador que   o fundaram. Em seguida, o CL Mestre de Cerimônias convidou os 
Presidentes de Região   e Presidentes de Divisão que apresentassem seus relatórios 
de trabalho. Usaram da palavra o Presidente da Região A, CL Elton Valdir Schimitz, do 

Lions Clube de Pedro Afonso Encontro das Águas; Presidente da Região B,  CL José da 
Silva Pinto, do Lions Clube de Palmas; Presidente da Região D, CL Paulo Omar da 

Silva, do Lions Clube de Ceres; Presidente de Divisão da Região E3, CL Manoel Bonfim 
Rodrigues de Souza, do Lions Clube de Goiânia Sul; Presidente da Região F, CL 
Anilson  Antonio da Costa, do Lions Clube de Catalão;  a CaL Marília Nubile, Presidente 

da Região G por meio de representante; a CaL Jane Fontana, representando o 
Presidente da Região I, CL Muriel Felix, do Lions Clube de Mineiros; a CaL Joana D!Arc 

, representando o Presidente da Região J, CL Silvano Neto, do Lions Clube de 
Valparaiso, que fizeram ampla explanação da atuação de seus respectivos clubes, 
notadamente no tocante aos Concursos do Distrito (Cartaz sobre a Paz, Produção de 



 

Texto, campanhas de Saúde, Eleitor do Futuro, Meio ambiente); O CL Nerci Vítor, 
presidente do Lions Clube de Pedro Afonso Encontro das Águas, destacou o sucesso 

da campanha  AZUL (prevenção ao câncer de próstata) e os demais exames feitos 
pelo clube. O CL Governador Distrital explicou que em seguida seria aberto o espaço 
intitulado “Voz do Leão”, no espírito de conferir aos associados um “espaço cívico” 

para as suas eventuais reclamações, propostas, sugestões ou reivindicações de 
conteúdo leonístico, porém esclarecia desde logo que seria observado o princípio da 

responsabilidade pessoal de cada um pelo que fala e pelo que escreve. Em 
continuação,  o CL Mestre de Cerimônias e o PDG CL Genésio Lima dos Reis, utilizando 
o sistema de cronometragem do tempo, balizaram o espaço aberto intitulado “Voz do 

Leão” havendo poucas intervenções, entre elas, de parte do CL José da Silva Pinto, do 
Lions Clube de Palmas, parabenizando a Equipe de Trabalho organizadora do II Fórum 

Leonistico e da  2ª. RCD em Palmas-TO; o PDG CL Carlos Roberto Silva disse que 
naquele momento estava representando o presidente do Lions Clube de Ceres, CL 
Milson Vieira, de quem tinha a autorização para anunciar como de fato anunciado 

estava a todos que o III Fórum Leonistico e a 3ª. RCD seriam  realizados na cidade de 
Ceres, na primeira semana de março de 2015, e afirmou que lá  faria o lançamento 

oficial do companheiro Paulo Omar ao cargo de 2º. Vice-Governador do Distrito LB-2 
AL 2015/2016. O CL Fábio Júnior da Silva, do Lions Clube de Araguaína Tocantins, 
sugeriu aos demais clubes a “Campanha da troca de brinquedos”, evento que consiste 

na participação de crianças que levam brinquedos para serem trocados entre elas, 
como explicou o CL Jean. Declarou ele que além do lucro conseguido no evento, de 

R$700,00 (setecentos reais), houve grande repercussão nos meios de comunicação, 
que divulgou, com elogios as idéias e o trabalho do Lions de Araguaina Tocantins.    O 
CC CL Nadim Kadi, Presidente do Conselho de Governadores do DMLB,  ao se 

pronunciar, demonstrou grande emoção por ter sido tão bem recebido neste 
evento    e pela alegria de estar presente no Distrito LB-2. Enfatizou    o lema 

”Orgulho de ser Leão”, lembrando que o verdadeiro leão é o que conhece e sabe 
viver    o Leonismo, pois “deve-se conhecer para amar e se orgulhar”. Disse que o 

Lions precisa de ânimo para se renovar e aconselhou os companheiros a divulgarem o 
Lions na sua Comunidade como  incentivo ao trabalho.   Neste momento foi liberado 
um intervalo de 10 (dez) minutos para o ‘Café’. Retornando, o Mestre de Cerimônias 

convidou o CL Mauro Medina, assessor da Mútua Leonística, para discorrer sobre a 
situação  e suas propostas para a Mútua  na gestão 2014/2015.  O CL Isaías adiantou 

que tudo que fosse discutido e resolvido nesse evento e outros, seria objeto de 
discussão e votação na 49ª Convenção Distrital, que é o foro adequado para qualquer 
alteração do Regulamento da Mútua Leonistica.  O CL Mauro iniciou dizendo que não 

haveria críticas ao trabalho realizado nas gestões anteriores e que a sua exposição 
seria dividida em dois blocos:  1) a importância da participação dos clubes e 2) 

o Regulamento da Mútua. No que diz respeito aos clubes, enfatizou a necessidade de 
atualização das informações dos associados, feita através de carta enviada solicitando 
dados atualizados, parabenizando o primeiro clube a relacionar e informar que foi o 

Lions Clube de Araguaína Tocantins; também foi ressaltada a necessidade de 
atualização financeira de cada clube, propondo que fosse feito, para aquele com dívida 

grande, um parcelamento nos valores devidos à Mútua. O CC   CL Nadim sugeriu que 
fosse criado um ’Grupo de Supervisão da Mútua’ que fiscalizasse  o trabalho e o 
andamento dos acontecimentos referentes à Mútua. Quanto ao 2º. Bloco, no que se 

refere ao ‘Regulamento da Mútua’, o CL Mauro apresentou vários questionamentos a 
serem discutidos pelo plenário  e votados na 49ª Convenção Distrital. Como primeira 

pergunta: Quem tem direito aos benefícios da mútua? Sugestão: seria incluindo  CL, 
CaL, mesmo que seja  domador ou domadora; Segunda pergunta: Pagamento por 
óbito? “Ocorrendo falecimento [...]”; Terceira pergunta : Quem paga pelos 



 

inadimplentes?  Não havendo correspondente de valor entre o pagamento integral 
efetuado e o posterior recebimento das Chamadas, quem arcaria com a diferença a 

menor visto que o Fundo de Reserva uma hora qualquer seria esgotado? Sugestão : 
pagamento de 50% (cinquenta por cento) imediatamente após o óbito e o restante 6 
(seis) meses depois; O CL Mauro argumentou que muitas chamadas juntas ou 

acumuladas  oneram o programa e causam insatisfação aos mutuários; ressaltou 
também a necessidade do envio da  documentação o mais rápido possível, para que o 

ressarcimento seja agilizado; Quarta pergunta: A quem pagar?   “O valor  será pago 
ao cônjuge ou a qualquer um de seus herdeiros” Sugestão do assessor da Mútua: 
deve ser estipulado pelo mutuário. Neste momento o PDG CL Eusébio João Fontana, 

do Lions Clube de Mineiros, interveio  esclarecendo que não se pode ferir o  Código 
Civil  que determina o cônjuge como 1º. herdeiro  e depois os outros herdeiros. O CL 

Mauro, assessor da Mútua,  não quis discutir  a  questão por não conhecer 
profundamente o assunto. Quinta pergunta: Como ficam os clubes devedores? De 
acordo com o art. 13 “são feitas chamadas e o clube que não pagar fica 

inadimplente...”  Por fim apresentou outras sugestões no intuito de melhorar a Mútua 
Leonística, inclusive sugestão do  CC CL Nadim Kadi, conforme resumo abaixo: 1- É 

considerado mutuário: a) o companheiro: b) a companheira: c) a domadora, desde 
que individualmente inscrito como tal na Mútua Leonística perante o seu Clube; 2- É 
dever do mutuário: a) fazer a sua inscrição individual junto ao seu Clube de origem: 

b) indicar de forma expressa, pela ordem, os nomes de seus beneficiários; c) pagar o 
valor da “Chamada” no prazo e na forma legal. 3- O pagamento da "Chamada" deverá 

ocorrer dentro      de 15 (quinze) dias a contar da data do aviso e passados 30 (trinta) 
dias sem o devido pagamento, o mutuário será automaticamente excluído do sistema 
da Mútua. 4- A falta de pagamento da "Chamada" pelo mutuário não prejudica os 

direitos de seu clube nem dos demais mutuários deste.   5- Estando em ordem a 
documentação de falecimento do mutuário, o beneficiário receberá, de imediato, um 

percentual do (50%/ 60%/ 70%?) do valor do beneficio, e o restante deverá ser 
pago, obrigatoriamente, em até 06 (seis) meses contados do falecimento do 

mutuário. 6- Deverá será formada uma "Comissão de Acompanhamento e Fiscalização 
da Mútua", composta de 03 (três) mutuários, de clubes diferentes, com gestão de 03 
(três) anos  e logo após a Comissão deverá ser renovada anualmente, pelo ingresso 

de um novo mutuário que for indicado Governador em Exercício. 7- A " Comissão de 
Acompanhamento e Fiscalização da Mútua Leonistica" será inicialmente composta de 

um mutuário indicado pelo atual Governador; um pelo 1º. Vice Governador e um 
outro pelo 2º. Vice-Governador, a valer já no AL 2015/2016. Concluindo seus 
trabalhos, o CL Assessor da Mútua solicitou a todos os Presidentes de Clubes que 

dessem  uma atenção toda especial aos assuntos da MÚTUA ora em fase de 
reorganização e reafirmou que a desejada recuperação só será possível com a 

dedicação e o compromisso de todos.” O PCC CL Luiz Carlos de Oliveira, do Lions 
Clube de Araguaína Tocantins, relembra a criação da Mútua, sua importância e 
parabeniza o CL Mauro Medina pela dedicação e o interesse em desenvolver um bom 

trabalho.  O PDG CL Judas Tadeu Nunes Nóbrega, do Lions Clube Goiânia Helen Keller 
disse que a Mútua é uma necessidade, é um instrumento de grande utilidade e 

proveito aos associados.  Encerrando a sua exposição o CL Mauro Medina, assessor da 
Mútua, esclarece a importância de se enviar as fichas de inscrição devidamente 
preenchidas.  Findo o tempo estipulado para manifestações, o CL  Paulo Omar encerra 

a sua atuação como Mestre de Cerimônias devolvendo o colar ao DG Isaías. Em 
continuação dos trabalhos, a Comissão de Finanças foi convidada a apresentar o seu 

relatório das contas da gestão 2013/2014, de responsabilidade do PDG CL  Vilmar 
Batista da Silva. Por sua vez, após reunião especifica, a Comissão apresentou relatório 
suscinto, a seguir transcrito:“ A Comissão formada pelos CCLL Alberto Cavalcante, 



 

Euzébio João Fontana, Geraldo Ribeiro da Silva e Marcio Borges Pinto, presidida pelo 
PDG CL Euzébio, reuniu-se para análise dos documentos da mútua, no AL 2013/2014, 

na gestão do CL Vilmar. Nos documentos apresentados não foi possível uma auditoria, 
visto que existe um extrato das chamadas, que não reflete a realidade dos débitos 
referentes às chamadas. Em consenso, foi dado o prazo de 30 dias para o CL Vilmar 

repassar para o CL Mauro Medina  o levantamento completo e ser repassado o extrato 
real e atual das chamadas da mútua  à Comissão bem como a documentação 

referente aos pagamentos aos beneficiários. Nada mais havendo a tratar, após ciência 
do CL Vilmar, pela leitura desta ATA, com  o compromisso de até o dia 22/12/14, ser 
regularizada a situação com o extrato e a documentação, lavrei a presente que por 

todos vai assinada. Palmas, 22/11/14. Assinado Alberto Cavalcante, Euzébio João 
Fontana, Marcio Borges Pinto e Geraldo Ribeiro da Silva; Ciente do CL Vilmar Batista 

da Silva”. Diante de manifestações da Assembleia,  o CL José da Silva Pinto, do Lions 
Clube de Palmas, solicitando a palavra pela Ordem, lembrou que a Comissão 
estabelecida pela governadoria do Distrito e aprovada pelo Plenário tem autoridade 

para avaliar a documentação e a sua decisão deve ser respeitada. Em seguida, o DG 
Isaías Costa Dias declarou encerrados os trabalhos da 1ª. Plenária da     2ª. RCD AL 

2014/2015 de Palmas-TO, e convidou   todos para, juntos, proferirem a ‘Oração pelo 
Brasil’. Após o encerramento oficial da plenária, foi realizado o julgamento do 
‘Concurso de Fotografias’ sob a coordenação provisória do CL Henrique Heliodoro, que 

atuou em substituição da assessora do concurso de fotografias, CaL Maysa Maquetti, 
do Lions Clube de São Miguel do Araguaia, que teve a sua ausência justificada. 

Registre-se que primeiramente foram apresentadas e avaliadas as 04 (quatro) 
fotografias enviadas pelo Lions Clube de Ouvidor, sendo escolhido pela Assembleia a 
foto da “canoa”.  A seguir foi realizado o julgamento  das fotografias apresentadas 

pelo Lions Clube de Porangatu, sendo escolhida como a melhor fotografia a foto do 
“Por do Sol”. Por sua vez confrontadas as duas melhores fotos dos dois únicos clubes 

concorrentes (LC Ouvidor  e LC de Porangatu), o Plenário escolheu por grande maioria 
de votos, a foto do “Por do Sol”, do LC de Porangatu, como a melhor fotografia do 

concurso distrital do  AL 2014/2015. Também é importante registrar que o julgamento 
foi coordenado pelo  CL José Pinto, do Lions Clube de Palmas, que fez a contagem dos 
votos entre os companheiros da plateia, e logo após o DG Isaias proclamou como 

vencedora a foto do “por do sol”, do Lions Clube de Porangatu, como a foto vencedora 
do concurso de fotografias do Distrito LB-2 AL 2014-2015. A  seguir, o DG Isaías 

agradeceu a presença de todos. 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 Isaias Costa Dias, Governador do Distrito LB-2. 
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