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ATA DA PLENÁRIA DA 3ª. REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO 
DISTRITO LB-2 AL 2015-2016 

 
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 8:40h (oito 

horas e quarenta minutos), no Salão de Eventos da Igreja Matriz, sito a rua Rio Grande do Sul, 

s/nº, Setor Campinas – Goiânia - Goiás, foi realizada a 3ª. Reunião do Conselho Distrital LB-2 

AL 2015/2016.   A mesa diretiva  foi composta pela CaL Coracildes, Lions Clube de Goiânia 

Buritis, 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 Paulo Omar 

da Silva, Segundo Vice Governador do Distrito LB-2, PDG   CL Marco Antônio Silva, 

Presidente do Conselho de Governadores do DMLB AL 2013/14; PDG CL Judas Tadeu Nunes 

Nóbrega, Orador Oficial; PDG CL Carlos Roberto Silva; PDG CL José Francisco da Silva; PDG 

CL Genésio Lima dos Reis, Segundo Vice Presidente do Conselho de Governadores do DMLB; 

PDG CL Isaias Costa Dias, Presidente do Comitê de Honra LB-2; PDG CL Gilberto de Paula 

Leite e CLeo Diogo Ferreira Borba, Presidente do Distrito Leo LB-2.   Uma vez composta a 

mesa principal o DG João da Silva Filho, declarou abertos os trabalhos da Plenária da 3ª 

Reunião do Conselho Distrital AL 2015-2016. Convidou a CaL Marcilene de Almeida Garcia 

Ribeiro, Lions Clube de Goiânia Serra dos Pirineus, para proferir   a Invocação a Deus. Em 

seguida convida a todos os presentes para entoarem a primeira estrofe e o estribilho do Hino à 

Bandeira. Nomeia para a função de Mestre   de Cerimônias 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 2ª RCD bem como os informes da secretaria. 

Foi 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 Ata à apreciação do plenário sendo aprovada por 

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

Ascendino do Monte, do Lions Clube de Valparaiso de Goiás Centro, que teve sua ausência 

justificada pela secretária do Distrito LB-2, CaL Joana D`Arc, que   apresentou o CL Julio Sena 

para fazer   a     exposição     de      contas   e        o balancete do 2º quadrimestre. Que, em 

seguida, colocadas em apreciação pelo Governador, as contas foram aprovadas por 

unanimidade. Convidada a Cal Ivone Ribeiro, Assessora de Concursos, ressaltou que dos clubes 

ativos, 20 estariam enviando os Informes Mensais de Atividades e Relatórios de Sócios. 

Parabenizou aos LC que realizam campanhas muito valorosas; enfatizou a importância do envio 

dos Relatórios de Atividades para a Assessoria de Concursos; fez uma citação de Kallil Gibran e 

na sequencia apresentou, de forma entusiástica, um banner com os seis primeiros colocados no 

Concurso de Eficiência Distrital até o momento. A seguir, o Mestre de Cerimônias convidou o 

CL Julio Sena, assessor da Mútua Leonística, para a sua exposição. Iniciando sua apresentação 

com a divulgação dos valores unitários das cotas de Mutua Leonística desde a Chamada de 

número 206 até o valor a ser utilizado no ano de 2016. Na sequência demonstrou os números do 

relatório mensal referente ao mês de fevereiro, onde declarava o pagamento das Notas de Débito 

214 e 218 e o saldo em conta. Foi apresentado também um gráfico demonstrando as receitas e 

despesas para as Chamadas de 206 a 218. Pediu a palavra o PDG CL José Francisco que sugeriu 

o fim da Mutua, uma vez que a mesma se apresentava deficitária. De posse da palavra o PDG 
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CL Judas Tadeu defendeu a continuidade da Mutua Leonística, uma vez que apesar de ter 

passado por momentos de desorganização, a mesma está sendo reestruturada. Novamente de 

posse da palavra o CL Julio Sena lembrou que a Mutua é pontual e estando sem débitos 

anteriores é necessário apenas o compromisso dos Associados para que a Mutua possa continuar 

atendendo aos Mutuários. Com a palavra o Governador coloca a prestação de contas da Mutua 

Leonística em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Seguindo com a 

programação proposta o Mestre de Cerimônias convidou o CLeo Diogo Ferreira Borba, 

Presidente do Distrito Leo LB-2 para fazer uso da palavra. Após cumprimentar a mesa, chamou 

a atenção para a quantidade de clubes de Leo e ressaltou os quase 3 anos do Leo Clube de 

Palmas. Na CD de Pirenópolis foi divulgada a fundação do Leo Clube de Porto Nacional com 

apoio do LC Araguaina Tocantins, e a posse em março do Clube de Leo do LC Goiania Sul. 

Atualmente, são 4 Clubes ativos e 3 Núcleos. Colocou à disposição dos Clubes do Distrito para 

quaisquer orientações que se fizerem necessárias para a organização de um núcleo de Leo, 

ressaltou que o Leo Clube de Palmas, é hoje, o maior Clube de Leo do Distrito; O CL Manoel 

Bonfim lembrou que a fundação de Leos Clubes é um dos eixos do centenário do leonismo, 

significando a renovação do espírito leonístico dentro do Distrito como forma de formação de 

futuros Leões; O Mestre de Cerimônias passa a palavra para o PCC Marco Antônio Silva, 

Diretor Geral da 50ª Convenção. Após os cumprimentos a mesa e a plenária, informou os 

valores da taxa de inscrição, que será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) até o dia 31/03 e 

R$ 170,00 a partir desta data. O valor para os CCLeo será definido posteriormente. Foi colocado 

também a possibilidade de hospedagem nas dependências do Hotel Di Roma. O tema da festiva 

foi apresentado como sendo “O Baile da Peruca”. Com a palavra, o PDG CL Judas Tadeu 

esclareceu que as Portarias de Nominação para as Comissões que atuarão na 50ª Convenção 

deverão ser feitas com um mês de antecedência. Passada a palavra para a CaL Terezinha Soares 

Barbosa que cumprimentou a mesa na pessoa do DG João Silva e a plenária e apresentou o 

programa “Leones Adelante”, sob coordenação do PID Zander Campos. Ressaltou da 

importância e grandiosidade deste projeto e que Companheiros Leões brasileiros estão entre os 

premiados em algumas das modalidades de premiações. Antes da parada para o intervalo, CLeo 

Diogo Ferreira pediu novamente a palavra para informar a realização da CD de Leos Clubes em 

Aparecida de Goiânia. Para o que convidou a todos os presentes e solicitou que fosse divulgado 

aos demais que não se encontravam presentes. Findo este momento, o Mestre de Cerimônias 

convidou os Membros do Comitê de Honra LB-2 para a Reunião do Comitê e os demais 

companheiros para um coffee Break, brindado com uma gincana envolvendo conhecimento 

sobre personalidades, normas e acontecimentos leonísticos. 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 CaL Viviane Nóbrega, 

Presidente da Região E, justificou a ausência do CL Amauri Junior, Presidente da Divisão E1 e 

passou a palavra para a CaL Iolany Nunes, Presidente da divisão E3 que apresentou seu 

relatório; Na sequencia convocou o o CL Geraldo Lima dos Reis que descreveu as atividades 

dos Clubes de sua Divisão. De volta com a palavra, a CaL Viviane Nóbrega, posicionou sobre a 

movimentação de associados em sua Região e ressaltou a situação dos clubes de Anápolis, o 

Anápolis Altruísta em Status Quo e o Anápolis Centro, cancelado desde dezembro.   Passada a 

palavra a CaL Marília Barros, Presidente da Região G, que expos sobre os Clubes de sua 

Região, destacando-se a renúncia do Presidente do LC de Morrinhos. Na sequência apresentou-
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se o CL Gabriel Limírio, Presidente da Região J, que apresentou a situação dos Clubes de sua 

Região, destacando-se o agradecimento ao PDG Vilmar pela doação do Leão ao LC Formosa da 

Imperatriz. O CL Alberto Cavalcante, Presidente das Regiões A e B informou que acontecerá na 

3ª semana de maio o Fórum Leonístico com a participação de todos os clubes da região. Neste 

momento, o Mestre de Cerimônias passa a palavra para o DG João Silva que ressaltou as 

dificuldades que tem se deparado na administração dos Clubes com problema.  O CL PDG 

Marco Antônio Silva pediu a palavra para apresentar, em nome do LC de Palmas, a candidatura 

do CL Alberto Cavalcante para o cargo de Segundo Vice-Governador do Distrito LB-2 AL 

2016-2017. Com a leitura do currículo pessoal e leonístico do candidato. Dando sequência o 

Mestre de Cerimônia convidou o PDG Isaias Dias, Presidente do Comitê de Honra, para 

apresentação das resoluções ajustadas na reunião do Comitê. Informou que cada clube irá 

receber os informes sobre a gestão do Comitê. O PDG CL Genésio Lima dos Reis informou sua 

candidatura ao posto de 1º. Vice-Presidente do Conselho de Governadores do DMLB tendo sua 

indicação pelo Distrito em Caldas Novas e posse em Chicago. O Mestre de Cerimônias 

convidou o CL Paulo Omar, Segundo Vice-Governador do Distrito LB-2, que dispensou uso da 

palavra; foi justificada a ausência do CL Henrique Heliodoro, 1º Vice-Governador do Distrito 

LB-2. Encerrando sua participação, o Mestre de Cerimônias, devolveu o colar símbolo para esta 

função. Encerrando a plenária, o DG João Silva agradeceu a todos pelo excelente trabalho 

desempenhado, em especial aos companheiros: CaL Coracildes pela composição da mesa, CaL 

Marcilene de Almeida Garcia Ribeiro pela Invocação a Deus, PDG Carlos Roberto e CL Mabio 

Rabelo pela atuação como Mestres de Cerimônias e aos clubes da Região E e seus Presidentes 

de Região e Divisão pela valorosa organização desta RCD. Convidou a todos os presentes para 

proferirem a “Oração pelo Brasil”. Declarou encerrada a Reunião Plenária da 3ª 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 

 

 

 

 

 

 


