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ATA DA SEGUNDA PLENÁRIA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL E 
DO  III FÓRUM LEONISTICO  DO DISTRITO  LB-2 - AL 2014/2015 

Aos dias 07 (sete) do mês de março de 2015 (dois mil e quinze),  às 
14:30   (quatorze horas       e trinta minutos), no auditório da Universidade do Estado 

de Goiás, na cidade de Ceres - Goiás, reiniciou-se os trabalhos Leonisticos com o 
treinamento do curso de Leão Orientador Certificado. A mesa foi formada pelo DG 
Isaias Costa Dias, que convidou :  PDG 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;  PDG Carlos Roberto Silva,  PDG Etebaldo Soares  Barbosa, PDG 

Nahim  Hanna  Halum  Filho, PDG Judas Tadeu Nóbrega, PDG José Francisco da 
Silva.  CaLEO Adriana Cavalcante, presidente  do Distrito LEO LB-2.  O Governador do 

Distrito, CL Isaías, convidou  a CaL Jane Fontana, do Lions Clube de Mineiros, para 
proceder a Invocaçãoa Deus e todos, juntos,cantaram a 1ª estrofe e o estribilho do 
Hino à Bandeira.  A seguir, o DG CL Isaías,  apresentou o PDG CL Euzébio João 

Fontana, do Lions Clube de Mineiros, como coordenador do 3º (terceiro)  FORUM  e o 
convidou para o seu pronunciamento.  Este destacou o PDG CL José Francisco  da 

Silva, do Lions Clube de Jaraguá e o apresentou como 2º (segundo) Coordenador  do 
FORUM.  O  PDG CL Euzébio, em seu pronunciamento, fez  um paralelo entre o início 
das civilizações até o dia de hoje, destacando a atitude dos homens que sempre se 

reuniam para debater e discutir sobre os assuntos, em cada época; disse que essas 
reuniões são chamadas  de FORUNS e que sempre foram muito necessárias; Em 

seguida o DG Isaías fez um breve relato  do curriculum do PDG CL Genésio Lima dos 
Reis, do Lions Clube de Goiânia Serra Dourada e o convidou   para expor sobre 

“Estatutos e normas – o exercício da arte  de servir”, como  tema do “Curso de Leão 
Orientador” que tem o objetivo de preparar pessoas para serem Leões, destacando e 
desenvolvendo as suas habilidades,  tema objeto do III Fórum Leonistico. Inicialmente 

o expositor destacou a organização administrativa da Associação, sua sede, seu 
quadro de funcionários, sua organização operacional; sobre a organização 

Institucional da Associação, suas grandes Áreas Jurisdicionais (Constitucionais) 
notadamente a Área III (América do Sul, América Central, México e Ilhas do Mar do 
Caribe; Distritos Múltiplos do  Brasil,  LA, LB, LC  e  LD, com  seus clubes e  número 

de  associados; meios e modos de preparação de novos  líderes, fundação de novos 
clubes e crescimento sustentável de novos associados;  e por fim, 

sobre o aprimoramento da gestão dos clubes envolvendo o planejamento 
e a execução de atividades leonisticas da gestão dos clubes. Concluindo o treinamento 
o PDG CL Genésio Reis colocou-se à disposição para responder   as perguntas, que 

foram muitas e encerrou a sua exposição  mostrando  fotografias de sua fazenda, 
como exemplo de trabalho de Meio Ambiente. Encerrando o III FORUM o PDG CL 

Euzébio destacou a importância do crescimento de associados e lembrou  que o 
Japão, em 1945 (um mil, novecentos e quarenta e cinco) ao ser destruído pelos 
Estados Unidos da América,  tinha mais ou menos 306.000 (trezentos e seis mil) 

associados e que isso não atrapalhou o seu objetivo leonístico de fazer o bem para a 
comunidade, sendo   o Japão  hoje uma grande potência leonística. Destacou também 

a “LCIF”, que é o braço caritativo     da Associação Internacional de Lions Clubes e foi 
considerada a maior fundação, do mundo,  na área de serviços. Prosseguindo a 
reunião da 2ª (segunda) plenária o Governador do Distrito, CL Isaias convidou o 



 

PDG  CL Carlos Roberto da Silva, Presidente da Comissão de Indicações e Eleições, 
para falar sobre  os assuntos de sua Pasta. Disse o citado Presidente que até  a 

presente data tinha um único candidato ao cargo de 2º vice-governador do  Distrito, o 
CL Paulo Omar da Silva, do Lions  Clube de Ceres   e  que a  eleição  dos 1º (primeiro) 
e 2º (segundo) Vice-Governadores do Distrito LB-2  já era do conhecimento de 

todos;  apresentou os companheiros que concorreriam ao cargo de 2º (segundo) vice-
presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB,  PDG CL Genésio 

Lima dos Reis, do Lions Clube de Goiânia Serra Dourada   e o PDG CL José Francisco 
da Silva, do Lions Clube de Jaraguá. O CL Mábio Rabelo, na qualidade de Presidente 
do Lions Clube de Goiânia Serra Dourada, lançou oficialmente a indicação do PDG CL 

Genésio, lendo a Ata do clube e o Curriculum  pessoal e leonístico do candidato, lendo 
também o curriculum da CaL Milsse, cônjuge do PDG CL Genésio.  O PDG CL Carlos 

Roberto Silva deu por concluída sua participação como Presidente da Comissão de 
Indicações  e Eleições.  O DG CL Isaías lembrou que os Clubes deveriam enviar ao 
Governador do Distrito, no prazo de 30 (trinta) dias antes da Convenção Distrital, a 

sua documentação ao cargo pretendido; concitou os Clubes a observarem suas 
obrigações financeiras, inclusive enviarem  a relação de seus respectivos Delegados, 

sem esquecer da remessa do PU 101. Pedindo pela Ordem, o CL Alberto Cavalcante, 
do Lions Clube de Palmas, disse que aproveitava  a oportunidade para externar  a sua 
intenção de se lançar candidato a 2º.(segundo) vice-governador do Distrito LB-2 na 

próxima gestão logo após   o CL Paulo Omar da Silva.  Pedindo  a palavra,  a   CLEO 
Adriana  Cavalcante  destacou a  próxima  Reunião de LEO a se realizar na cidade 

de  Jericoacoara – Ceará;  pediu   a colaboração para a Reunião de LEO  a ser 
realizada no ano seguinte em Pirenópolis - Goiás  e disse  estar contando com o 
apoio  do Distrito. Agradeceu   a colaboração  do PDG CL José Francisco da Silva, do 

Lions Clube  de Jaraguá e do CL Amaury  de Oliveira Júnior, do Lions Clube de 
Aparecida de  Goiânia.  A seguir,  o DG CL Isaías,  repassou   ao PDG CL Euzébio João 

Fontana,  Presidente da Comissão de Finanças,   a  documentação da prestação de 
contas do PDG CL Vilmar  Batista da Silva,   com  o parecer  do Assessor Jurídico do 

Distrito, PDG CL Arthur  Edmundo  de Souza  Rios, para o devido reexame    e 
reavaliação da mesma.  No seu pronunciamento, e DG CL 
Isaías,    incentivou    a  todos   ( Clubes  e  associados)  a   participarem   da  49ª 

Convenção Distrital para a qual espera que seja a “  Convenção   dos   seus  Sonhos. 
”. Destacou  importantes momentos que acontecerão no evento: 1) Mural do Lions, 

situado    na    “Praça   do Lions”   no Espaço  Di Roma,  onde  será  exposto  ao 
público as placas comemorativas  das diversas  Convenções do Distrito   LB-2  em 
resgate ao  lado  histórico    do Lions, seguido  do  “ plantio  de  árvores 

”  pelos  PDG’s. 2)  Palestra  sobre  o   projeto  SER NATUREZA criado pelo Ministério 
Publico de Goiás, que acontecerá no dia 25,  Sábado pela manhã, pela Promotora de 

Justiça, Dra. Suelena;   3) realização  de Desfile    do Lions na cidade de Caldas 
Novas.   O DG CL Isaías  esclareceu, também que estaria planejando realizar um 
Seminário ambiental no dia 02.06.2015 (dois de junho de dois mil e quinze)   para 

concluir a sua gestão. Encerrando a plenária,  o governador do 
Distrito  agradeceu   os seguintes companheiros: PDG CL Etebaldo Soares Barbosa e 

CaL Terezinha,  CCLL Geraldo Ribeiro    e Isalfa Luzia, pelo Boletim; 2º VDG CL 
Henrique Heliodoro Teixeira Neto e CaL Leila Cristina, pelo pagamento 
de  certificados; Lions Clube  de Goiânia Sul, pela colaboração      no tocante à 

confecção das pastas da  49ª Convenção; aos demais  companheiros pela   especial 
colaboração quanto às discussões e conclusões sobre os dispositivos do Estatuto do 

Distrito  LB-2 e do Regulamento da Mutua Leonística  objeto de futuras alterações no 
curso  da 49ª  Convenção e 4ª  Reunião do Conselho Distrital de Caldas Novas. 
Encerrando,  o DG CL Isaías Costa Dias confirmou que o jantar e as premiações 



 

seriam na Sede do Lions Clube  de Ceres, agradeceu a presença, de todos, convidou 
para, juntos,  proferirem a “Oração pelo Brasil”  e  pediu  uma  calorosa salva  de 

palmas  aos pavilhões presentes.  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 Isaias Costa Dias, Governador do Distrito 

LB-2. 
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