
 

 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS 

CLUBES DISTRITO LB-2 

CL JOÃO DA SILVA FILHO 

CaL DIVA LOCATELLI 

GOVERNADOR 2015/2016 
 

“MÃOS QUE SEMEIAM, EDUCAÇÃO, SERVIÇO E CIDADANIA” 

 
 

 

ATA DA. PLENÁRIA DA 2ª. REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO 
DISTRITO LB-2 AL 2015-2016 

 
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2015 (dois mil e quinze), às 8:40h (oito horas 

e quarenta minutos), no Centro de Eventos Positivo, sito a rua Tatiane de Melo Campos, Quadra 

02, Lote 29 A, Centro – Uruaçu - Goiás, foi realizada a 2ª. Reunião do Conselho de 

Governadores do Distrito LB-2 AL 2015/2016.   A mesa diretiva  foi composta pela CaL 

Elizabeth Fernandes, presidente do Lions Clube de Goiânia Bandeirantes Benincá, que convidou 

para  presidir os trabalhos  o     CL João da Silva Filho, Governador do Distrito LB-2 AL 2015-

2016  e para compor   a mesa os seguintes membros :  CL João Bertulino, presidente do LC de 

Uruaçu, PDG   CL Marco Antônio Silva, Presidente do Conselho de Governadores do DMLB 

AL 2013/14; CL Henrique Heliodoro Teixeira Neto, 1º Vice-Governador do Distrito LB-2 AL 

2015/16; CL Paulo Omar da Silva, 2º Vice-Governador do Distrito LB-2 AL 2015/16; PDG CL 

Judas Tadeu Nunes Nóbrega, Orador Oficial; PDG CL Carlos Roberto Silva; CL Firmino 

Ribeiro dos Santos Neto, Presidente da Divisão C-1 e PDG CL José Francisco da Silva.  Uma 

vez composta a mesa principal o DG João da Silva Filho, declarou abertos os trabalhos    da 

Plenária da 2ª Reunião do Conselho Distrital AL 2015-2016, convidou a CL Manoel Bonfim, 

Presidente do Lions Clube de Goiânia Sul, para proferir   a Invocação a Deus. Em seguida pediu 

a todos      os presentes para entoarem a primeira estrofe e o estribilho do Hino à Bandeira. Para 

Mestre   de Cerimônias foi convidado o PDG CL Carlos Roberto Silva, do Lions Clube de 

Ceres, que recebeu o colar   e   passou a conduzir a cerimônia.  Convidou a Secretária do 

Distrito LB-2 AL 2015-2016, CaL Joana D`Arc Lopes da Silva, do Lions Clube de Valparaíso 

de Goiás Centro, para leitura da ata da 1ª RCD bem como os informes da secretaria. O PDG CL 

Judas Tadeu Nunes Nóbrega, do Lions Clube de Goiânia Bandeirantes Benincá, sugeriu a 

dispensa da leitura das atas, considerando que as mesmas haviam sido enviadas      a todos os 

clubes e encontrava-se à disposição de todos os companheiros no Site do Distrito LB-2.  O DG 

João da Silva Filho submeteu a proposta e em seguida a Ata à apreciação do plenário sendo          

ambos aprovados por unanimidade. A secretária CaL Joana D`Arc Lopes da Silva falou sobre a 

importância de todos os Clubes manterem seus dados e de seus Associados atualizados no site 

de MYLCI tendo em vista ser ele a base para todas as comunicações em LI, Governadorias e 

Clubes. Falou também da importância da atuação dos presidentes de Região e Divisão, 

mantendo assim o Distrito atualizado quanto a situação dos Clubes. Solicitando a palavra, o 

PDG CL Genésio Lima dos Reis com sua CaL Milsse, justificou a ausência do PDG CL Isaias. 

E que estaria cancelada a reunião dos Governadores. Porém ficou acordado entre os Membros 

do Comitê de Honra, PDG`s presentes, que iria acontecer uma vez que são poucas as 

oportunidades para esse encontro. Reafirmando a fala da secretária, reforçou ainda a 

importância do uso do site do LI o qual oferece todas os recursos e informações para a formação 

de um bom leonismo. Salientou o Centenário de Lions e junto com sua Companheira 

compartilhou com a Plenária a comemoração dos 50 anos de matrimônio, sendo ovacionados 

pela Assistência. O Mestre de Cerimônias   convidou o Tesoureiro       do Distrito, CL Joaquim 

Ascendino do Monte, do Lions Clube de Valparaiso de Goiás Centro, que     apresentou     a     

exposição     de      contas   e        o balancete do 1º quadrimestre, ressaltando a inadimplência 

dos Clubes junto as Taxas Distritais; Colocada em apreciação pelo Governador, as contas foram 

aprovadas por unanimidade. Convidada a Cal Ivone Ribeiro, Assessora de Concursos, agradeceu 
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a confiança do Governador, ressaltando que dos quase 50 clubes ativos somente 15 estariam 

enviando os Informes Mensais de Atividades e Relatórios de Sócios. Parabenizou ao LC de 

Goiânia Sul pela presteza no envio dos relatórios. Solicitou ao LC de Ceres que distribuíssem os 

Boletins da Governadoria. A seguir, o Mestre de Cerimônias convidou o CL Moacir Fernandes 

Brincker, assessor da Mútua Leonística, para a sua exposição, sendo informado pelo DG 

governador que o CL havia declinado da pasta e que seria substituído pelo CL Julio Sena do LC 

de Valparaíso de Goiás Centro, ficando assim para a próxima RCD a apresentação dos Informes 

da Pasta. Seguindo com a programação proposta o Mestre de Cerimônias convidou o PCC 

Marco Antônio Silva, Diretor Geral da 50ª Convenção e sua CaL Alessandra que agradeceram 

ao Casal Governador por terem sido indicados para dirigir a 4ª Convenção em Caldas Novas e 

após considerações a respeito, conclamaram a participação de todos os presente, ressaltando que 

será uma convenção muito alegre e surpreendente. Parabenizaram o CL Firmino, Presidente da 

Divisão C-1, o CL João Bertulino, Presidente do LC de Uruaçu e sua Companheira Solange 

Bertulino, Prefeita Municipal pela acolhida e presteza com que a Convenção estava sendo 

conduzida. Congratularam o CL Genésio e sua CaL Milsse pelos 50 anos de união, salientando 

que estão a 25 anos juntos, numa relação de amizade respeitosa e afetuosa. Informaram que o 

LC Anápolis Altruísta não poderia sediar a 3ª RCD, em fevereiro. Conclamou aos presidentes de 

clubes presentes e aos companheiros que já foram governadores, como o CL PDG José 

Francisco da Silva, Zecão, para que assumissem essa missão. O CL Zecão ficou de levar o 

assunto ao seu Clube para, em reunião, definir sobre o convite. Para finalizar pediu a benção de 

Deus para que tudo transcorresse bem. A CaL Alessandra reforçou o convite dizendo: “A Festa 

é Nossa!”. Reforçando a 4ª. RCD em Calda Novas. Antes da parada para o intervalo, o Mestre 

de Cerimônias convida a CaL Silvia Sanae do LC de Caldas Novas para apresentar o “Projeto 

Por Amor” que se baseia na elevação da auto estima de pessoas carentes - idosos, portadores de 

câncer - proporcionando a eles experiências nunca antes vividas. Para isso buscam parcerias de 

profissionais liberais, Clubes de Serviço. Para concluir apresentou slides sobre os trabalhos já 

realizados. Findo este momento, o Mestre de Cerimônias convidou a todos para um intervalo de 

10 min.  Após o intervalo o Mestre de Cerimônias convocou os Presidentes de Região e Divisão 

para apresentarem os relatórios sobre a situação dos Clubes de suas respectivas 

responsabilidades. A Secretária do Distrito, CaL Joana D`Arc, leu o relatório encaminhado pelo 

Presidente da Divisão B1, em seguida o Presidente da Região C, CL Odeir Borba, prestou conta 

dos Clubes de sua Região, a CaL Viviane Nóbrega, Presidente da Região E, explanou sobre os 

Clubes da Região da Grande Goiânia e Anápolis. Destacou a Reunião de Trabalho conjunta dos 

Clubes de Goiânia, com a participação do DG João Silva e sua comitiva, salientando a brilhante 

atuação do PDG CL Genésio Lima dos Reis e parabenizou a todos os participantes. Ressaltou a 

fundação do Lions Clube de Goiânia Bandeirantes Benincá, “Menina dos Olhos da Região” ao 

se referir a todo amor e comprometimento destinados à criação deste clube. O PDG Judas Tadeu 

enalteceu a importância da participação dos Presidentes de Região e Divisão conforme já 

salientado pela Secretária do Distrito para a atualização de dados de todos os clubes das 

referidas divisões e regiões. Fortalecendo com isso, o banco de dados de todos os companheiros 

dos distrito. Ressaltando que a tecnologia da comunicação é uma realidade e que LI não se 

comunica mais fora deste veículo.  Continuando, a CaL Viviane listou alguns clubes que ainda 

serão visitados e ressaltou a importância das visitas nas Reuniões Ordinárias, oportunidade em 

que podem ser levantadas e até dirimidas algumas dificuldades e/ou dúvidas por ventura 
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existentes. Lembrou também a necessidade de auxiliar ao LC Anápolis Centro - Clube Mater - 

que se encontra em “Status Quo” e a iniciativa do LC Goiânia Sul de recuperar alguma 

nascentes da região. Lançou também a ideia do Interclubes Cultural, com a arrecadação de 

livros, no que teve total apoio da governadoria. Passada a palavra a CaL Maria Abadia de Souza 

– Santa –, Presidente da Região F, que expos sobre os Clubes de sua Região, na sequencia 

apresentou-se o CL Eberte Sampaio, Presidente da Divisão F1, que cumprimentou a todos e se 

prontificou a resolver a regularização do LC Catalão Leão do Sul. Anunciou a doação de 80 

bezerros que serão doados em prol do Hospital do Câncer de Barretos, falou também do Projeto 

Luz para alfabetização de adultos que conta hoje com 32 alunos e o quanto é gratificante ver a 

satisfação desses alunos ao conseguirem assinar seus nomes. Participou também a fundação do 

LC de Três Ranchos em parceria com LC de Ouvidor. Representando a CaL Maria Leonídia 

Leonel, Presidente da Divisão J, a Cal Ivone, LC Formosa da Imperatriz, apresentou o relatório 

destacando que em sua Região existem 3 clubes ativos e 3 a serem recuperados. O LC Formosa 

da Imperatriz mantém eventos permanentes para a 3ª idade, já o LC Formosa Raio de Sol conta 

com apenas 3 CCaLL. Encerrou pedindo desculpas pela ausência dos Clubes.  O CL PDG José 

Francisco da Silva pediu a palavra para apresentar o convite para a FOLEOBRAS que reunirá 

todos os Clubes de Leos do Brasil nos dias 29 e 30 de janeiro. Aproveitou também para registrar 

atividades feitas pelo LC de Jaraguá, destacando-se o trabalho com mais de 200 professores 

sobre a Síndrome de Down no Vale do São Patrício. O Mestre de Cerimônias endossando as 

palavras do PDG José Francisco alertou a todos os Clubes da região do vale que fazem 

excelentes trabalhos e não são divulgados. Dando sequência convidou o CL Paulo Omar, 2º 

Vice Governador AL 2015/16, que destacou a alegria que todos estão tendo com o trabalho do 

DG João Silva, apesar de sua dificuldade de locomoção. Parabenizou tanto o Governador João 

Silva quanto sua CaL Diva Locatelli e agradeceu a todos os Companheiros de seu Clube e a sua 

esposa CaL Edna pela sua indicação. Ressaltou que em sua gestão vai procurar dar o seu melhor 

porque tem certeza que o CL Henrique vai receber um Distrito “redondinho” e que lhe passará 

da mesma forma. Lembrando o relato da CaL Silvia Sanae, disse que tudo só foi possível pela fé 

em Deus e com sua permissão. Saudou o retorno no “CL sanfoneiro” de Jaraguá e parabenizou 

ao PDG José Francisco. Levantou a existência de uma Assessoria para a Diabetes e solicitou ao 

DG João Silva permissão para indicar um candidato para essa vaga. Para motivar a adesão a 

Mutua Leonística, sugeriu convênios com laboratórios médicos e farmácias com desconto para 

associados conforme moldes adotados pela OAB. Finalizando, parabenizou ao PDG Judas 

Tadeu pela fundação do Lions Clube de Goiânia Bandeirantes Benincá e aos demais 

propositores de criação de novos Clubes. Passada a palavra ao CL Henrique Heliodoro Teixeira 

Neto, 1º Vice governador do Distrito LB-2 AL 2015/16, que cumprimentou a mesa e dirigiu-se 

ao Assessor de Mutua para informar a necessidade de 3 membros para a gestão dessa assessoria, 

sendo um o Assessor da gestão anterior – CL Medina -, o segundo o Assessor da gestão atual – 

CL Julio Sena – e um terceiro a ser nomeado. Informou que já nomeou um CL para a Assessoria 

de Mutua em sua gestão, que poderia ser integrado. Parabenizou e agradeceu ao PDG Judas 

Tadeu e sua CaL Viviane pela criação do novo Clube, para o qual foi convidado como padrinho. 

Salientou que novos grupos estão se reunindo para a criação de novos Clubes. Quanto aos 

preparativos para sua gestão, informou que os candidatos a Presidentes de Região e Divisão já 

estão sendo convidados e que está programado para o mês de fevereiro/16 o treinamento. 

Convidou a todos para compor a caravana para o Japão e apresentou as opções de pacote. 
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Confirmou para os dias 5 e 6 de agosto de 2016 a Instalação de Gabinete e informou que o LC 

Pedro Afonso será o anfitrião. Agradeceu o carinho e apoio de todos, que o motiva a realizar 

este projeto de vida. A esposa, que se dedica exclusivamente aos trabalhos de Lions e ao gatinho 

Gabriel. Agradeceu também ao 2º Vice CL Paulo Omar, ao DG João Silva e CaL Diva Locateli 

que engrandecem sobremaneira o movimento leonístico. Encerrando sua participação, o Mestre 

de Cerimônias, PDG Carlos Roberto, devolveu o colar símbolo para esta função. O Governador 

João Silva declarou sua confiança na continuidade da gestão em função dos relatórios e 

depoimentos ouvidos durante a Plenária. O respeito e comprometimento leonísticos e pessoais 

com que tem sido recebido em todos os clubes e eventos por onde tem estado. E agradeceu 

carinhosamente a todos. Chamou a atenção para a “lembrancinha” do LC de Mineiros feita por 

alunos especiais orientados por professores competentes e capazes da Escola Profissionalizante 

gerida pelo Clube. Encerrando a plenária, o DG João Silva agradeceu a todos pelo excelente 

trabalho desempenhado, em especial aos companheiros: CaL Elizabeth Fernandes pela 

composição da mesa, CL Manoel Bonfim pela Invocação a Deus e PDG Carlos Roberto pela 

atuação como Mestre de Cerimônias. Convocou a todos para se encontrarem as 14:00h no 

Memorial Serra da Mesa – Memorial do Cerrado - onde teriam início as atividades da tarde que 

culminou com a fundação do Bosque do Leão. Após a execução da música tema desta 

governadoria, convidou a todos os presentes para proferirem a “Oração pelo Brasil”. Declarou 

encerrada a Reunião Plenária da 2ª RCD do Distrito LB-2, AL 2015/16 e solicitou aos presentes 

uma salva de palmas aos Pavilhões Hasteados.  Nada mais tendo a ser relatado, eu, Joana D`Arc 

Lopes da Silva, Secretária do Distrito LB-2 AL 2015-2016, lavrei a presente ATA, que após 

lida, vai assinada por mim e pelo   CL João da Silva Filho, Governador do Distrito LB-2.  

 

 

 

               CL João da Silva Filho                                              CaL Joana D`Arc Lopes da Silva 

    Governador do Distrito LB-2                                            Secretária do Distrito LB-2 

                       AL 2015-2016                                                                    AL 2015-2016 

 

 

 

 

 

 


