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ATA DA PRIMEIRA PLENÁRIA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO 
DISTRITO LB-2 - AL 2014/2015 

Aos  dias  07 (sete) do mês de março de 2015 (dois mil e quinze),  às 8:00   (oito 
horas), no auditório da Universidade do Estado de Goiás, na cidade de Ceres - Goiás, 

foi realizada  a 3ª (terceira)  Reunião do Conselho de Governadores do Distrito LB-2 
AL 2014-2015 (dois mil e quatorze, dois mil e quinze). A mesa diretiva  foi composta 
pelo CL Helder Cruz Almeida, Presidente do Lions Clube de Ouvidor, que convidou 

para  presidir   os  trabalhos  o  CL Isaias  Costa Dias, Governador do Distrito LB-2 AL 
2014-2015  e para compor   a mesa os seguintes membros: PDG CL Vilmar Batista da 

Silva, presidente do Comitê  de Honra,  PDG CL Eusébio João Fontana, patrono da 
49ª  Convenção Distrital  e coordenador  do III FORUM Leonístico; PDG CL Genésio 
Lima dos Reis, homenageado da gestão; CL João  da Silva Filho  e CL Henrique 

Heliodoro Teixeira Neto, respectivamente     1º  e 2º Vice-Governadores  do Distrito 
LB-2 AL 2014-2015; CaL Hedy Lamarr Vieira, secretária distrital; CL Benedito Baptista 

dos Santos, tesoureiro distrital; CaLEO Adriana Cavalcante, presidente do Distrito LEO 
LB-2 e os PDG’s Carlos Roberto Silva, Etebaldo Soares Barbosa, Nahim Hanna Halum 
Filho, Judas Tadeu Nóbrega e  José Francisco da Silva.  Uma vez composta a mesa 

principal  o DG CL Isaias Costa Dias,  declarou  abertos os  trabalhos  da  1ª 
(primeira) Plenária  da 3ª (terceira)  Reunião    do  Conselho Distrital    AL 2014-

2015.  Convidou  a  CaL Jane Fontana, do Lions Clube de Mineiros, para proferir   a 
Invocação a Deus, e a todos para cantarem a primeira estrofe e o estribilho do Hino  à 
Bandeira. O DG Isaías Costa Dias  deu seguimento convidando a secretária do Distrito 

LB-2   AL 2014-2015, solicitando a verificação do quorum legal para os trabalhos, e 
verificado   a existência deste, convidou a CaL Hedy Lamarr Vieira,  do Lions Clube de 

Goiânia Serra Dourada, para fazer a leitura da ATA da 2ª  (segunda) RCD  ocorrida 
em Palmas-TO  como também os informes da secretaria. O 1º (primeiro)   VDG  CL 

João da Silva Filho, do  Lions Clube de Valparaíso, sugeriu a dispensa da leitura  das 
atas, considerando que  as mesmas haviam sido enviadas a todos os  clubes  e 
encontrava-se à disposição dos associados no Site  do Distrito LB-2.  O DG Isaías 

submeteu a proposta  de dispensa da leitura da ata à apreciação do plenário, sendo  a 
mesma aprovada por unanimidade; a seguir, a secretária CaL Hedy Lamarr colocou  a 

cópia da ata à disposição  de quem quisesse  lê-la;  ressaltou  a situação dos clubes  e 
entregou  ao DG Isaías  um Demonstrativo de Movimentação de associados  e 
atividades dos clubes, com informações adquiridas no site do Lions Internacional, e 

pediu aos Presidentes de Região e Divisão que pegassem com ela, Secretária,  o 
referido demonstrativo; Encerrando, agradeceu a atenção e como Secretária do 

Distrito, colocou à disposição dos clubes para qualquer indagação. O DG Isaías 
convidou o Tesoureiro do Distrito, CL Benedito Baptista dos Santos, do Lions Clube de 
Goiânia Buritis, que inicialmente  solicitou aos Clubes o pagamento da taxa distrital e 

lembrou que, o valor total deveria ser equivalente a todos os associados inscritos, 
mesmo  de quem não estivesse participando das atividades do clube; pediu 

também  aos clubes  que,  ao efetuarem  o pagamento, enviassem  e-
mail   informando  o  clube   e  o  valor  pago;  a seguir  apresentou  relatório   e 
expôs no telão  os dados  da  prestação   de contas com  o  respectivo  balancete  do 

2º (segundo)  Trimestre  da  gestão: 
BALANCETE DO 20 TRIMESTRE  - AL 2014-2015 

DESPESAS DISTRITAIS 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 



 

01 DESPESAS DIVERSAS    439,41 

02 TROFÉUS, BRINDES 1.308,74 

03 MATERIAL DE ESCRITÓRIO     56,40 

04 SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSÕES, CERTIFICADOS, XEROX 1.588,00 

05 ESCRITÓRIO, ENCARGOS, TELEFONIA 1.553,93 

06 DESPESAS BANCÁRIAS    102,25 

07 TAXA SEMESTRAL DO DISTRITO MÚLTIPLO LB 8.000,00 

08 COMBUSTÍVEL E OUTROS 4.950,14 

09 DESPESAS POSTAIS  E TRANSPORTADORA 1.343,10 

10 VIAGENS, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO 5.556,18 

11 PAGAMENTOS À GOVERNADORIA   26.659,00 

 
TOTAL   51.557,15 

 
RECEITAS DISTRITAIS 

 
01 TAXAS DISTRITAIS RECEBIDAS (13 CLUBES)  13.748,00 

02 VALOR RECEBIDO DO LIONS INTERNACIONAL 4.807,09 

03 DOAÇÃO PARA EDIÇÃO DO BOLETIM PARA A RCD DE PALMAS   700,00 

04 OUTROS   200,00 

 
TOTAL  19.455,09 

 
TRANSPORTE DA RECEITA DO  10 TRIMESTRE  31.678,12 

 
TOTAL GERAL DAS RECEITAS  51.133,21 

 
DESPESAS PAGAS PELO DISTRITO LB-2  39.960,96 

 

DESPESAS PAGAS PELA GOVERNADORIA NO SEGUNDO 

TRIMESTRE 
 11.596,19 

 
DÍVIDA ANTERIOR  DO DISTRITO LB-2 COM A 
GOVERNADORIA  (56.225,85-26.659,00) 

29.566,85 

 
TOTAL DA RECEITA MENOS DESPESAS PAGAS PELO DISTRITO 11.172,25 

 
RESUMO 

 

 
DÍVIDA DO DISTRITO LB-2 COM A GOVERNADORIA  41.163,04 

 
RECEITA DO DISTRITO LB-2  NO TRIMESTRE  11.172,25 

Concluída a exposição do Tesoureiro, o Governador colocou o tema à discussão da 
Assembleia. A CaL Marília Núbile Barros, presidente do Lions Clube de Caldas Novas 
se manifestou fazendo o pagamento das taxas do seu clube; O Lions Clube de Palmas 

Adão Cordeiro Machado informou sobre o pagamento em duplicidade o qual já havia 
sido solucionado;  O PDG Euzébio João Fontana, ressaltou a insuficiência dos valores 

das taxas, afirmando que era, dos pagamentos da taxa distrital em dia com saldo 
positivo, que o Governador do Distrito poderia repassar recursos para os vice-
governadores, para o Distrito LEO, e para o DMLB   e incentivou os clubes a pagarem 

em dia; Lembrou que na gestão anterior havia tido votação para aumento de taxas e 
que o valor deveria ser reajustado na próxima Convenção Distrital. O CL José da Silva 

Pinto, do Lions Clube de Palmas, questionou a possibilidade de diminuir a taxa 
repassada ao DMLB e perguntou o que   o DMLB fazia com esse dinheiro recebido. O 
DG Isaías Costa Dias explicou que as regras contidas no Estatuto deveriam ser 

respeitadas  e que na Instalação de Gabinete do Presidente do DMLB, CC CL Nadim 
Kadi, em Uberlândia, houve discussão sobre os valores a serem repassados  ao 

DMLB  considerando que no Distrito LB-2 havia alguns poucos Clubes que, embora 
alguns companheiros já constassem do cadastro de Lions Internacional, na realidade 
eram companheiros de fato desconhecidos  nos clubes  e que, por essa razão,  o 

Governador  estaria tentando uma negociação com o Presidente do DMLB para 
redução dos valores cobrados em relação a estes companheiros desconhecidos. Após 



 

tais considerações  o Governador do Distrito, com o aval   da Comissão de Finanças, 
submeteu o relatório  e prestação de contas da Tesouraria ao Plenário, sendo o 

relatório e a prestação de contas aprovados por unanimidade.   O DG Isaías Costa 
Dias enfatizou   a importância da Comissão de Finanças na apreciação das contas e 
elogiou     o empenho de seus componentes bem como dos demais membros da 

Equipe da Governadoria. Prosseguindo, o Governador Distrital esclareceu que 
precisava de muita atenção dos associados: expôs que  a Mútua Leonistica precisava 

sofrer modificações no seu Regulamento a fim de oferecer melhores serviços  aos 
mutuários e seus beneficiários; que  o Comitê de Honra do Distrito previsto no 
Estatuto, precisava ter o seu Regimento Interno a fim de conferir efetividade 

leonística no Distrito; que a escrita contábil do Distrito precisava ter a 
supervisão   de   um  profissional da  área,   a fim  de  que a prestação de contas do 

Governador  não viesse  a gerar aos associados nenhuma dúvida quanto a sua 
regularidade fiscal;  ressaltou a importância da Mútua para os associados; esclareceu 
que a Mútua representa  uma espécie de “porto seguro” para as famílias dos 

mutuários, especialmente  na  hora do “falecimento”; disse  que,  em  tese, 
nem  todos  têm  condições  de  arcar  com altos custos do “seguro de vida”,  que a 

Mútua estando bem organizada e com um bom número de mutuários inscritos  tem  o 
valor do beneficio bem significativo; reafirmou a necessidade da maior compreensão 
dos associados nas discussões  da Mutua  e convidou o CL Mauro Medina, assessor 

da  Mútua   Leonística,   para  a   sua  exposição   sobre   o  trabalho   que   estava  s
endo    feito. Este apresentou  um Demonstrativo Financeiro  da situação atual, em 

relação aos clubes, considerando  documentos recebidos pelo  PDG CL  Vilmar Batista 
da Silva  e  observou que o Fundo  de Reserva havia sido usado para quitar débitos 
com óbitos. Com o surgimento  de  dúvidas  e  questionamentos  de  alguns  clubes, 

o   CL Mauro Medina    respondeu  as perguntas, esclareceu a situação de cada um, se 
colocou  à disposição para  resolver as dúvidas e também  para  negociar  com  os 

Clubes devedores  o  parcelamento     de  seus   débitos; finalizou  incentivando  os 
companheiros  a participarem do aumento de associados   e da  revitalização da 

Mútua Leonística. O DG Isaias disse que o CL Mauro havia apresentado  o “quadro” 
real da situação e  pediu aos  Presidentes que repassassem os dados de seus 
clubes  com a maior brevidade para a devida atualização do cadastro da Mútua. O 

PDG CL Vilmar Batista  da Silva explicou que repassou  para o assessor da Mútua, CL 
Mauro Medina,  a transferência dos dados  que ele recebeu da gestão anterior,  2012-

2013,  mais o que foi feito na  sua  gestão,   2013-2014.  O 2º  VDG CL Henrique 
Heliodoro Teixeira Neto  pediu  aos companheiros que regularizassem   a  situação de 
seus clubes e que fizessem as chamadas   de acordo com o número real de 

associados, dado que poderia ser  informado pela  secretaria do Distrito. Logo após 
agradeceu  ao CL Mauro Medina, assessor da Mútua, a sua contribuição,  o seu 

trabalho, o tempo dedicado ao estudo do  assunto e o  interesse em  aprimorar a 
Mútua Leonística, Em seguida, o DG  Isaias procedeu  a composição voluntária  de  07 
(sete)  grupos  de trabalho que ficaram assim compostos: grupo 01 (CCaLL Marilia 

Nubile, Mara Célia, Isalfa Luzia França, Edna Maria    e Maria Judy Ferreira);  grupo 02 
(PDG CL Carlos Roberto Silva, CCLL Raimundo Barreto, Valdir Pimentel, Helder 

Almeida e Edgard Rosa); grupo 03 (CCLL Mábio Rabelo, Manoel  do Bonfim Rodrigues, 
Narciso, Floriano Batista   e Amauri de Oliveira Jr);  grupo 04 (CCLL Henrique 
Heliodoro, João Batista, Ebert Chaves  e Luiz Francisco dos Santos); grupo 05 (CCLL 

Paulo Omar, Walter Bernardino, José Pinto, Angelo Bissoli  e  Anilson Antonio da 
Costa);  grupo 06 (PDG Judas Tadeu,  PDG  Nahim Hanna Halum Filho,  PDG José 

Francisco da Silva, CaL Viviane Nóbrega)  e grupo 07 ( PDG  CL Euzébio João Fontana 
e  CCLL Geraldo Ribeiro  e Raimundo Barreto), visando discussão   e conclusão 
sobre    os artigos 1, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23 e 25 do Regulamento  da 



 

Mútua Leonistica, e dos artigos 41, 42, 43, 44, 47 e 49 letra J, do Estatuto  do Distrito 
LB-2, entregando-lhes para auxiliar nos trabalhos,  as justificativas dos vários 

dispositivos  a serem alvo de futuras alterações por ocasião da  49ª (quadragésima 
nona)  Convenção  e 4ª (quarta) RCD, de Caldas Novas.  Em seguida, o DG CL Isaías 
convidou a CaL Terezinha Soares Barbosa, assessora de Relações 

Públicas e Informação  Leonística, para discorrer sobre  o “Dia Mundial de Posse de 
Leões”.  A CaL Terezinha iniciou cumprimentando as mulheres pelo “Dia 

Internacional  da Mulher” e apresentando fotos dos dirigentes: Internacional, do DMLB 
e do Distrito LB-2;  Destacou que o governador  do Distrito LB-2 estava  empenhado 
em cumprir   os programas de Lions Internacional  e que um deles era a posse  de 

novos associados na Convenção Distrital, em Caldas Novas no dia 24 de abril de 2015, 
com toda pompa, valorizando, merecidamente, este  acontecimento; Incentivou  os 

companheiros  a promoverem seus  clubes  diante  da comunidade, a compartilharem 
o orgulho de “ser leão”  e, como líderes, transmitirem segurança e confiabilidade; 
Destacou como sugestões para o aprimoramento do seu clube os seguintes itens: 1) 

Marketing – divulgação do seu clube, através de campanhas voltadas à comunidade; 
2) Relacionamento com a Mídia, como foi feita em Goiânia com a “Caminhada pela 

paz”, todos de branco e com faixas alusivas à paz,  que chamou a atenção dos meios 
de comunicação: TV, Rádio e Jornal. 3) Apresentação de trabalhos em grupos, 
em equipes, como Fóruns e Seminários;  4) Contato pessoal, ou seja, dedicar  aos 

companheiros atitudes como atenção, abraços, presentes, reconhecimentos; 5) 
Marketing direto, como a participação dos companheiros LEO em reuniões, 6) 

Homenagem aos Leões, como foi feita aos PDG’s  e aos destaques das Reuniões do 
Conselho Distrital e Convenção Distrital; 7) Como o “Cerne da questão”  é a 
“Campanha de aumento  de associados”,  fazer pesquisa de mercado para, através do 

trabalho,  do compromisso e  da responsabilidade, verificar as probabilidades de quem 
poderia ser Companheiro Leão.  Encerrando,  a CaL Terezinha parabenizou o DG CL 

Isaías e sua equipe pelo trabalho  desenvolvido perante o Distrito LB-2.  Em 
continuidade dos trabalhos,  o  DG CL Isaías convidou  o PDG CL Euzébio João 

Fontana, na qualidade de Assessor Distrital do Centenário,  para falar sobre o 
Centenário de Lions, em 2017, do qual é  coordenador. Este cumprimentou  a todos e 
chamou a atenção para o muito que se tem a fazer, principalmente nos trabalhos 

sociais e destacou os temas definidos  por Lions Internacional: erradicação da 
fome (muitas comunidades carentes), cuidado com os jovens (criminalização, droga, 

doenças), acuidade visual (início nas escolas e encaminhamento dos 
necessitados),  Meio Ambiente (preservar água, recuperar  nascentes e matas 
ciliares)  e profissionalização (através de escolas  e cursos); O PDG CL João Fontana 

convidou   a  CaL Jane Fontana, secretária do Lions Clube de Mineiros, para participar 
do assunto  e  esta  destacou  que  já existe uma “janela”   no site do Lions 

Internacional onde constam  os temas do Centenário e são destacados   os 
trabalhos  a serem desenvolvidos. A seguir, o DG CL Isaías convidou o CL Geraldo 
Lima  dos Reis, diretor      de Convenções e Eventos, para falar sobre os assuntos da 

49ª  Convenção Distrital  de Caldas Novas. O  CL Geraldo Reis esclareceu que o 
evento vai realizar-se nos dias 24(vinte e quatro) e 25(vinte e cinco)   de abril de 

2015(dois mil e quinze); esclareceu sobre  as dificuldades em realizar  a Convenção 
Distrital em Caldas Novas, considerando o alto custo financeiro exigido pelos donos 
dos espaços. Explicou que, graças ao esforço  do  governador  do Distrito, CL Isaías, 

este evento será realizado no Centro de Convenções Di Roma; que com  o apoio   da 
prefeitura municipal de Caldas Novas, juntamente  com   os CCLL Marília Núbile e 

Mauro Vaz será reavivado o Desfile Leonístico, que acontecerá no dia 25, sábado, no 
período das 18:00 às 19:00, logo após o Chá das Domadoras.  Esclareceu também 
que as inscrições antecipadas já estão abertas, sendo o valor de R$145,00 (cento e 



 

quarenta e cinco reais) até  o dia 10(dez) de abril do corrente ano  e R$170,00 (cento 
e setenta reais)  após esta data; que  a inscrição dos CCLEO será  de R$90,00 

(noventa reais) até o dia 10  de abril e após, R$130,00 (cento e trinta reais ); disse 
que o associado regularmente inscrito  na Convenção terá direito a 2 (dois) 
jantares,  um lanche, e material de apoio leonístico;  que  as inscrições estão  a 

cargo  do tesoureiro  do Distrito LB-2, CL Benedito Baptista   dos Santos e que fosse 
enviado  ao tesoureiro  um  e-mail informando a realização da inscrição, assim que 

esta fosse  efetuada; o CL Geraldo Reis lembrou que durante a abertura solene da 
Convenção  haverá   uma   Cerimônia   de  Posse  de  novos  associados.  O PDG CL 
Etebaldo Soares Barbosa,   do Lions Clube de Goiânia Sul, elogiou a  iniciativa de 

voltar o Desfile Leonístico, lembrou  o  entusiasmo   dos   desfiles   anteriores e as  
homenagens aos companheiros mais antigos. Logo a  seguir,  os trabalhos foram 

suspensos para um lanche. Reiniciado os   trabalhos,  o DG CL Isaías demonstrou 
preocupação com a situação do Distrito, esclareceu que apesar dos esforços  no 
reequilibrio dos clubes, alguns desses clubes foram  suspensos pelo  Lions 

Internacional:  Lions Clube  de  Posse,   Lions Clube de Posse Dona Lucinha, Lions 
Clube de Simolândia,  Lions Clube Cidade  de Goiás   e  Lions  Clube de  Itumbiara.  A 

seguir liberou a palavra aos presidentes de Região e Divisão que 
estavam presentes: Região B- CL José da Silva Pinto;  Divisão  D-2 - 
CL  Edgar  Caetano  Rosa;   Divisão  E-2  -  CL  Ângelo Bissoli;  Divisão  E-3 - CL 

Manoel  do Bomfim  Rodrigues; Região F -   CL Anilson Antônio da Costa;  Região J   - 
CL Silvano Pereira Neto, sendo representado pelo presidente  de  seu clube.  Seguindo 

a programação o DG CL Isaías convidou o CL Henrique Heliodoro Teixeira Neto, 
2º.(segundo) vice-governador do Distrito LB-2, para fazer uso  da palavra. O CL 
Henrique disse estar  animado, pois  já estava elaborando o programa  da   sua 

gestão, que o seu intuito maior  era fortalecer o vínculo da amizade e que o tema do 
seu PIN estava voltado para à família; Agradeceu aos companheiros que o ajudam e 

em especial  à secretária distrital que repassou  a ele materiais do Distrito, como 
o  “Livro das Moções”   que ele digitalizou e que está estudando profundamente sobre 

os assuntos lidos.  Em seguida foi convidado o CL João da Silva Filho, 1º.(primeiro) 
vice-governador  do Distrito LB-2, que exteriorizou  sua satisfação em se dirigir à 
platéia para falar sobre  a realização  desta  3ª.(terceira)  RCD;  Explicou que está se 

preparando há 2(dois) anos com o apoio de seu clube  e de outros companheiros que 
têm se manifestado.  Disse se sentir preparado e para isso tem participado de todas 

as Reuniões, Simpósios e Fóruns Leonísticos.  Concluindo,  disse  também que está 
contanto com todos os companheiros para dar continuidade aos trabalhos 
leonísticos  a gestão atual. Antes de dar por encerrada  a Plenária, o DG CL Isaías 

esclareceu a todos  que  trabalhos seriam reiniciados  às 14:30 (quatorze horas e 
trinta minutos)  com  a exposição  Coordenador da GLT do Distrito, PDG CL Genésio 

Lima dos Reis alusivo ao Treinamento  Curso de Leão Orientador Certificado”. 
Convidou a Cal Milsse, para  proferir a “Oração pelo  Brasil”  e  encerrou   os trabalhos 
após  calorosa salva  de palmas  aos pavilhões presentes.  Nada mais tendo  a relatar, 

eu,  CaL Hedy Lamarr Vieira,   Secretária do Distrito LB-2  AL 2014-
2015,  lavrei  a  presente  ATA que  vai  assinada  por  mim  e   pelo  Governador   do 

Distrito LB-2. 
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