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 2ª. PLENÁRIA DA 2ª. REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO DISTRITO LB-2 AL
2014-2015. Às 14:00 (quatorze horas) do dia 22 (vinte de dois) de novembro de 2014
(dois mil e quatorze), deu-se o início dos trabalhos da 2ª. Plenária da 2ª. Reunião do
Conselho Distrital AL 2014/2015, sendo a mesa composta pelo DG Isaías Costa Dias,
PCC CL Luiz Carlos de Oliveira, PDG CL Euzebio João Fontana, PDG CL Genésio Lima dos
Reis, PDG CL Nahim Hanna Halum Filho e pelos Vice-Governadores do Distrito, CL João da
Silva Filho e Henrique Heliodoro Teixeira Neto. O DG CL Isaias, após fazer breve
apresentação do PDG CL Genésio lima dos Reis, do Lions Clube de Goiânia Serra
Dourada, de imediato o convidou para fazer a sua palestra sobre o tema: “ A GLT e a
Revitalização dos Lions Clubes do Distrito LB-2”, que focou a palestra nos pontos centrais
de revigoramento dos clubes. Após a exposição, a CaL Joana D’Arc Lopes da Silva, do
Lions Clube de Valparaíso, sugeriu como fonte de estudo leonístico a leitura do trabalho:
“ O Modelo para um clube mais forte” constante no site ‘ www.lionsclubs.org ‘. Com o fim
da 1ª palestra deu-se intervalo para o ‘Café’. Retornando aos trabalhos, o DG Isaías
convidou o VG CL Henrique Heliodoro Teixeira Neto, do Lions Clube de Araguaína
Tocantins, para a exposição da 2ª. palestra com o tema: ‘Desenvolvimento de Clubes’.
Antes de iniciar a palestra o VG Henrique informou que participou de um curso avançado
de liderança leonística no México e agradeceu ao DG Isaías pelo repasse de R$2.000,00
(dois mil reais) da Tesouraria do Distrito LB-2 na aquisição do bilhete de passagem, fato
que contribuiu para sua participação. Iniciando a palestra definiu a síntese do tema em 5
(cinco) itens: 1-Programa de excelência de Clubes; 2- Desenvolvimento de Liderança e
operações dos clubes eficazes; 3- Ampliação. 4- Trabalho em equipe e 5- Quebra de
paradigmas. Após exposição de slides e explanação de cada item, encerrou a
palestra. Em seguida a CaL Ana Paula de Guadalupe, do Lions Clube de Goiânia Tocantins
manifestou interesse em se candidatar a vice-governadora, mas disse que
concordava “em abrir mão” da candidatura imediata, ficando para o próximo ano. O
DG CL Isaías pediu aos companheiros uma dedicação especial aos trabalhos nas áreas do
meio ambiente , pela necessidade de preservação e cuidado com a natureza, confirmou a
realização da 2ª. Reunião do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB na cidade
de Goiânia, que acontecerá nos dias 05/06/07 (cinco, seis e sete) de fevereiro de 2015
(dois mil e quinze), e reforçou o convite feito pelo PDG CL Carlos Roberto Silva e CL
Paulo Omar da Silva sobre a realização do III Fórum Leonistico e da 3ª. RCD do Distrito
LB-2, na cidade de Ceres-GO, e pediu a participação de todos para estes eventos. Ato
seguido, o PDG CL Judas Tadeu Nunes Nóbrega, do Lions Clube de Goiânia Helen Keller,
pediu a palavra para demonstrar a sua insatisfação em relação ao PDG CL Vilmar Batista
da Silva. Propôs verbalmente e ao mesmo tempo entregou ao Governador do Distrito LB2, DG Isaias, um documento (Proposição) propondo o afastamento do PDG Vilmar como
5º. Membro do CG-DMLB “por ter ele causado conflito, danos ao Distrito LB-2 e por não
ter participado da Instalação do CG-DMLB”, conforme transcrição abaixo: PROPOSIÇÃO
PARA SUBSTITUIÇÃO DO REPRESENTANTE DO DISTRITO LB-2 COMO QUINTO MEMBRO
DELIBERATIVO DO CONSELHO DE GOVERNADORES DO DISTRITO MÚLTIPLO LB.
Considerando: 1.”Que o Estatuto do Distrito LB, no capítulo II, art. 83º reza que: O
Quinto Membro Deliberativo do Conselho de Governadores é o Governador do Distrito
integrante do Distrito Múltiplo LB de ano leonistico imediatamente indicado pelo Distrito
pertinente e eleito pela Convenção do Distrito Múltiplo LB; 2.Que o Atual 5º. Membro
eleito para o Distrito Múltiplo LB é o PDG CL Vilmar Batista; 3.Que o PDG CL Vilmar
Batista, não compareceu na Reunião do Conselho de Governadores do DMLB ano
2014/2015, na cidade de Uberlândia-MG, para ser empossado como 5º. Membro; 4.Que
discussões das plenárias nesta 2ª. RCD, em curso, giraram em torno das prestações de

contas e valores arrecadados e recebidos pelo PDG 2013/2014, CL Vilmar Batista; 5.Que
após discussões das plenárias e parecer das comissão de finanças o CL Vilmar teve suas
contas rejeitadas e colocadas sub judice, para providências futuras, com prazo de 30 dias
para apresentar seus comprovantes na totalidade; 6.Que o Estatuto do Distrito Múltiplo
LB, no capítulo II, art. 83º., também reza em sua alínea “C” que: não havendo interesse
ou na impossibilidade do Governador mencionado na alínea “a” em exercer seu direito de
preferência, a indicação pode ser de um Governador de gestões anteriores daquele
mesmo Distrito na alínea “a” deste artigo, dando-se preferência àquele de mandato mais
recente. 7.Proponho como PDG 2003/2004, estatutariamente membro deliberativo do
DMLB e com base no Art. 83º. Letra “c” do Estatuto do DMLB, que seja indicado para o
Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB, em caráter extraordinário, a
substituição do atual Quinto Membro de DMLB, PDG 2013/2014 CL Vilmar Batista, pelo
PDG 2012/2013 CL Genésio Lima dos Reis. Sem mais, Palmas, 22 de novembro de 2014 –
CL Judas Tadeu Nunes Nóbrega, Lions Clube de Goiânia Helen Keller PDG 2003/2004. A
seguir o PDG CL Judas Tadeu sugeriu que fosse realizada uma Convenção extraordinária
antes da 2ª. reunião do CG em Goiânia e que o PDG CL Genésio Lima dos Reis, fosse o
substituto por ser o PDG da gestão anterior. Reforçou que a permanência do PDG Vilmar
como 5º.(quinto) Membro do CG-DMLB acarretaria problemas maiores ao Distrito”. O
Governador do Distrito LB-2, CL Isaias Costa Dias, diante do fato presente, procedeu
verificação quanto a presença do PDG
CL Vilmar Batista no local para se manifestar
sobre o assunto, porém, foi informado que o mesmo já não se encontrava presente
no Plenário. Ainda diante da proposição retro, o CL Governador Isaias Costa Dias
consultou oralmente alguns componentes da mesa, inclusive o PCC CL Luiz Carlos de
Oliveira a respeito do tema, recebendo o aval de tratar-se de procedimento adequado
pelas circunstâncias então apresentadas na representação do PDG CL Judas Tadeu.
Prosseguindo, e em consequência, o CL Governador submeteu aquela Proposição do PDG
CL Judas Tadeu Nóbrega à Assembleia para discussão havendo várias manifestações. Logo
após, o DG CL Isaias colocou a proposição retro em votação, sendo a mesma aprovada
por maioria dos associados presentes. Em continuação, e pedindo a palavra, o PDG
CL
Judas Tadeu disse que em razão da aprovação da Proposição pela Assembleia, pedia ao CL
Governador do Distrito, CL Isaias, que enviasse Ofício ao Presidente do Conselho de
Governadores comunicando o fato da substituição. O Governador do Distrito LB-2, CL
Isaias Costa Dias, esclareceu ao Plenário que adotaria as medidas legais catalogadas no
Estatuto e na legislação brasileira vigente. Antes de encerrar
os trabalhos, o
Governador CL Isaias Costa Dias esclareceu que logo mais à noite haveria solenidade de
posse de novos CCLL do Lions Clube de Palmas, além do ato de premiação dos itens
definidos pela Comissão de premiações e o jantar de confraternização; agradeceu aos
CCLL que contribuíram na organização do evento e solicitou a todos que, juntos e de pé,
proferissem a Oração pelo Brasil. Por fim declarou encerrados os trabalhos do III Fórum
Leonístico e da 3ª. Reunião do Conselho Distrital AL 2014/2015, e solicitou uma calorosa
salva de palmas aos pavilhões. Nada mais tendo a ser relatado, eu, CaL 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. PalmasTO, 22 de novembro de 2014
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