Associação Internacional de Lions Clubes
Distrito LB-2 - Goiás e Tocantins

ATA DA PRIMEIRA PLENARIA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO
CONSELHO DO DISTRITO LB-2 DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL
DE LIONS CLUBES, REALIZADA NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2016.
Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às oito horas, no
Auditório da Faculdade Católica Dom Orione, sito na Rua Santa Cruz, nº.
quinhentos e cinquenta e sete, no Centro, na cidade de Araguaína, Estado
do Tocantins, atendendo ao Edital de Convocação datado de 05 de julho
de 2016, do Gabinete da Governadoria do Distrito LB-2 através de ato do
Secretário Distrital, reuniram-se os Clubes de Lions e seus respectivos
dirigentes e demais associados e convidados constantes do Livro de
Presença em anexo, em reunião da primeira plenária. A composição da
Mesa Diretora dos trabalhos foi composta por: Governador do Distrito LB-2
CL Henrique Heliodoro Teixeira Neto e CaL Leila Cristina Teza; ExGovernador Imediato CL João da Silva Filho e CaL Diva Locatelli; PCC CL
Luiz Carlos de Oliveira; 1º. Vice-Presidente do Conselho de Governadores
CL Genésio Lima dos Reis; 1º. Vice-Governador do Distrito LB-2, CL Paulo
Omar da Silva; 2º VDG CL Alberto Cavalcante; PDG CL Euzébio João
Fontana; PDG CL Etebaldo Soares. Ao dar início aos trabalhos, DG CL
Henrique convidou o VDG CL Alberto Cavalcante para fazer a saudação à
Bandeira do Brasil e, em seguida, CaL Leila fez a invocação à Deus e,
após, todos cantaram a primeira estrofe e o estribilho do Hino a Bandeira.
CaL Joana D’arc Lopes – secretaria distrital AL 2015/2016, sendo
dispensada das leituras das atas da convenção e da quarta reunião do
conselho, a pedido do PDG CL Euzébio, fez suas considerações sobre a
secretaria do distrito do ano leonístico passado e entregou ao DG CL
Henrique toda a documentação pertinente aos registros da secretaria bem
como pastas, livros e arquivo morto; e, agradeceu a todos pela
colaboração, atenção e compreensão no seu exercício e muito
particularmente ao IPDG CL João Silva e Cal Diva. CL Joaquim Arcendino
do Monte – tesoureiro distrital AL 2015/2016, fez prestação de contas do
último quadrimestre do ano leonístico passado, com saldo credor de R$
1.911,79 (Hum Mil, Novecentos e Onze Reais e Setenta e Nove Centavos);
após apreciação do Conselho a prestação de conta foi aprovada e
passada às mãos do CL Guilherme José da Silva- tesoureiro AL
2016/2017; CL Joaquim Arcendino aproveitou o momento para
agradecimentos a todos em especial aos companheiros João Silva e Diva.
Na seqüência, CL Julio Sena - Diretor da Mútua, apresentou relatório com
os extratos bancários de toda a movimentação durante o AL 2015/2016
com todas as chamadas quitadas e um saldo de R$ 1.051,91 (Hum Mil,
Cinquenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos) já transferido para a
conta poupança da governadoria AL 2016/2017, e mais três cheques prédatados do Lions Clube de Araguaína Tocantins no valor de R$ 1.967,50 (
Hum Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Reais),
totalizando o valor de R$ 3.019,41( Três Mil, Dezenove Reais e Quarenta e
Um Centavos), os quais passou diretamente ao VDG CL Alberto
Cavalcante – diretor da mútua AL 2016/2017; relatou também que há uma
grande parcela de clubes inadimplentes com a mútua; por último, fez seus
agradecimentos a todos que colaboraram para a boa realização do seu
trabalho junto a mútua, em especial ao CL João Silva e Cal Diva Locatelli
pela distinção. O VDG CL Alberto Cavalcante, ressaltou a importância da
Mútua como forma de solidariedade dos companheiros para com a família
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do companheiro mutuário numa hora de extrema necessidade e que estará
encaminhando uma campanha de fidelização para os clubes durante o AL
2016/2017, agradeceu ao DG CL Henrique pela nomeação ao cargo e de
que será de grande experiência para sua governadoria. O Ex-Governador
imediato CL João da Silva Filho juntamente com sua domadora CaL Diva
Locatelli, fizeram entregas de homenagens e reconhecimentos aos clubes
pelas participações nas campanhas do centenário, na retenção de
associados e projetos do Legado; fez seus agradecimentos aos clubes
pelo trabalho realizado durante seu ano leonístico, reconheceu a atenção e
o carinho dispensados a eles e, desejou sucesso ao DG CL Henrique
Teixeira e CaL Leila, pois acredita que estejam preparados para os
desafios deste ano. Findo as prestações de contas do ano leonístico
anterior, CL Henrique convidou o tesoureiro distrital CL Guilherme José
que apresentou e colocou em apreciação a Proposta orçamentária do
Distrito para o 1° semestre do ano leonístico 2016/17, bem como carta de
fiança e do banco no qual serão depositados os fundos do Distrito. A CaL
Viviane Martins de Moura Nóbrega, foi apresentada como Assessora de
Comunicação e Informações sobre o Lions, que falou sobre o trabalho para
atualização da home Page do distrito LB-2, criação do perfil no facebook e
a manutenção do grupo no whatsapp criado pela CaL Diva Locatelli, todos
com a missão de levar as informações e notícias do ano leonístico para
todo distrito e pediu aos clubes que enviem conteúdos para publicação,
com o cuidado de mandarem fotos que apareçam o estandarte e uniforme
do clube. Em seguida, Cal Luciana Nunes Pinto, foi apresentada como a
Assessora do Concurso de Eficiência Distrital, a qual apresentou as
modalidades para a premiação da Instalação de Gabinete e as regras para
o Concurso de Eficiência, informando que não há necessidade dos clubes
enviarem seus relatórios pelo e-mail, bastando os informes à Lions
Internacional. Na volta do coffeebreak, DG CL Henrique apresentou a Cal
Araída Dias como Assessora de Conscientização e Ação Acerca do
Diabetes a qual proferiu uma palestra a cerca do Controle do Diabetes e
lançou o livreto de bolso em parceria com a governadoria. A Cal Terezinha
Soares Barbosa, Assessora do Concurso de fotografia proferiu
esclarecimentos sobre as modalidades do concurso, datas e premiação.
Na ausência da Assessora do Concurso Cartaz sobre a Paz, Cal Ruth Clair
Kumagai, a CaL Milsse apresentou o programa do concurso com a oferta
dos kits já disponibilizado pela governadoria à um valor de R$
40,00(Quarenta Reais) cada, e falou sobre a premiação ofertada pelo
Distrito aos ganhadores, que serão R$ 500,00 (Quinhentos Reais) ao
primeiro lugar, R$ 300,00(Trezentos Reais) ao segundo lugar e R$
200,00(Duzentos Reais) ao terceiro lugar. Em seguida, VCP CL Genésio
Lima dos Reis - Coordenador GLT lançou o conteúdo literário publicado no
site da Governadoria o qual tem como objetivo ampliação dos
conhecimentos leonísticos para os companheiros do distrito LB-2. No
momento seguinte, o DG CL Henrique apresentou as cidades sedes para
as próximas Reuniões do Conselho Distrital; e em nome do LC de
Porangatu, convidou todos os presentes para prestigiar a 2ª RCD nos dias
18 e 19 de novembro na cidade de Porangatu-Goiás; e a CaL Edna Maria
Costa, presidente do LC Catalão estendeu o convite para os companheiros
estarem presentes na 3ª RCD nos dias 10 e 11 de fevereiro, na cidade de
Catalão-Goiás. A Cal Elisabeth Fernandes, Diretora da 51ª Convenção
Distrital, apresentou o pré-programa para a realização da convenção nos
dias 28, 29 e 30 de abril de 2017, no Centro de Convenções do Di Roma
Thermas Hotel, em Caldas Novas/GO; apresentou inclusive a ficha de
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inscrição antecipada com 3 opções de hospedagem no grupo Di Roma,
com parcelamento em 8 vezes a partir do mês de setembro. Ao encerrar a
primeira plenária e conduzir a Oração pelo Brasil, o DG Henrique Teixeira
agradeceu a presença e informou duas opções de locais para o almoço,
nos Restaurantes Líbanus e Gabmel. E convocou a todos os Leões para
as 14H iniciarem os trabalhos da Segunda Plenária. Nada mais havendo a
relatar, eu, Nahim Hanna Halum Filho, secretário distrital, lavrei a presente
ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada por quem de
direito.
Araguaína, 6 de agosto de 2016.
DG CL Henrique Heliodoro Teixeira Neto
Governador do Distrito LB-2 AL 2016/2017
PDG CL Nahim Hanna Halum Filho
Secretário Distrital AL 2016/2017

