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ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA SEGUNDA REUNIÃO 

DO CONSELHO DO DISTRITO LB-2 AL 2016/2017, DA ASSOCIAÇÃO 

INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES, REALIZADA NO DIA 18 DE 

NOVEMBRO DE 2016. 

Aos dias 18 (dezoito) do mês de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), 

às 20horas (vinte) horas, na sede da ACIAP- Associação Comercial, 

industrial e agropecuária de Porangatu – Go, sito a rua Tocantins nº 2 

Centro, na cidade de Porangatu-Goiás deu-se início a reunião de abertura 

dos trabalhos com a composição da mesa proferida pela CaL Viviane 

Nobrega na seguinte ordem: Presidente do Lions clube de Porangatu CL 

Sergio Lemes Martins e CaL Vilma; Vice Prefeito do Município de 

Porangatu Excelentíssimo Senhor Galeno Guimarães; Diretor Internacional 

AL 2016/2018 CL Luiz Geraldo Matheus Figueira – orador oficial; Diretor 

Internacional 2002-2004 CL Whady Lacerda – palestrante; Primeiro Vice 

Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB AL 

2016/2017 CL Genésio Lima dos Reis; Presidente do Conselho de 

Governadores AL 2013/2014 CL Marcos Antônio Silva; Primeiro Vice 

Governador do Distrito LB2 CL Paulo Omar da Silva; Segundo Vice 

governador do Distrito LB2 CL Alberto Cavalcante; Governador AL 

2010/2011 CL Nahim Hanna Halum Filho – Patrono da 51º Convenção; 

Representante do Deputado Estadual Júlio de Melo, o prefeito eleito 

Senhor Pedro Fernandes; Presidente do Distrito Leo LB2 CaLeo Camila 

Juliana Lobato; Presidente da Associação Comercial, industrial e 

agropecuária de Porangatu CL Ronaldo Alves Pereira; DG CL Henrique 

Heliodoro Teixeira Neto e CaL Leila Cristina adentra ao recinto 

acompanhado pelas CCaLL do LC de Porangatu conduzindo a tocha 

leonística em comemoração ao centenário de Lions Internacional como o 

primeiro distrito da área três a receber a tocha do centenário que 

representa o calor do leonismo nestes 100 (cem) anos de serviços 

prestados as suas comunidades. O CL Sergio Lemos passa a direção dos 

trabalhos ao DG CL Henrique Teixeira que declara aberta a reunião solene 

de instalação da segunda reunião do Conselho Distrital de Lions 

Internacional na cidade de Porangatu – GO. Convidou a CaL Stephanie 

para proferir a invocação a Deus e em seguida entoaram o Hino Nacional. 

O DG CL Henrique nomeou para funcionar como mestre de cerimônias o 

CL Lucas Freitas o qual agradeceu a distinção e passou a palavra ao 

presidente do Lions Clube Porangatu CL Sergio Lemos para saudar os 

presentes, o qual saudou a mesa diretora na pessoa do governador e da 

CaL Leila e demais CCLL presentes na assembleia, em seguida foram 

convidados as autoridades inscritas para seus pronunciamentos: PID CL 

Whady Lacerda abriu a fala agradecendo a receptividade dos CCLL em 

todas as suas vindas na cidade de Porangatu,enalteceu a Organização 

das Nações Unidas( ONU), por dedicar um dia do ano a Lions 

Internacional, sendo que todo o dia primeiro de março, das 09 ás 18 horas, 

ela fecha a sua sede a visitação, permitindo apenas a entrada dos 

companheiros leões. Enalteceu também a campanha do Cartaz da Paz, 

que a vinte anos é realizado pelo Lions Internacional, onde participam 

350.000 (trezentos e cinquenta mil)crianças. O mestre de cerimônias CL 

Lucas Freitas registra a presença do vice-prefeito eleito de Porangatu o 
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senhor Juninho do Bom Sucesso e sua esposa Gisele. O PCC 2013-2014 

CL Marcos Antônio da Silva cumprimenta a mesa em nome do DG 

Henrique Teixeira e sua companheira Leila, cumprimenta a todos os 

presentes em nome do PDG CL José Francisco e sua companheira 

Simone. Tece elogios ao PID CL Whady Lacerda e faz comentários sobre 

a campanha SIGHT FIRST, parabeniza o DG Henrique e sua companheira 

Leila pelo carinho, humildade e conhecimento leonístico, diz da alegria e 

honra do Lions Clube de Porangatu, de ser o primeiro clube da área três a 

receber a visita da tocha leonística. Parabeniza o CL Sergio Lemos e sua 

companheira Vilma pelos trabalhos a frente do Lions Clube de Porangatu. 

Agradece a cada companheiro que veio participar da segunda RCD. 

Justifica a ausência da companheira Alessandra Cristina, por motivos de 

saúde. Encerrando o seu pronunciamento, coloca o Lions Clube de 

Porangatu a disposição da Prefeitura, para trabalhar em conjunto em prol 

da comunidade porangatuense. A CaLeo Camila Juliana presidente do 

Distrito Leo LB-2 cumprimenta a mesa em nome do DG Henrique Teixeira 

e sua companheira Leila, os demais presentes em nome da companheira 

Marcia Cavalcante. Diz estar honrada por representar o Distrito Leo LB-2, 

agradece o DG Henrique pelo apoio e incentivo que está dando ao Leo 

Clube do Distrito. Deseja a todos os companheiros presentes uma 

excelente RCD e que todos aproveitem ao máximo cada momento. 

Encerra a sua fala, fazendo um convite aos companheiros leões, para que 

conheçam os companheiros Leos não somente como jovens, mas sim 

como líderes que servem. O CL Lucas Freitas agradece ao DG Henrique 

Teixeira por ter funcionado como mestre de cerimônias da assembleia e 

lhe devolve o colar símbolo de sua função. O DG Henrique Teixeira solicita 

ao PID Whady Lacerda para que faça a apresentação do Orador Oficial , o 

ID CL Luiz Geraldo Matheus Figueira. O PID Whady Lacerda antes de 

fazer a apresentação do orador oficial, comentou sobre dois fatos 

importantes nesta RCD, o primeiro a presença de dois diretores 

internacionais no evento, que é muito raro e o segundo a presença da 

tocha leonística, sendo Porangatu a primeira cidade a recebe-la. Após a 

sua colocação fez a apresentação do orador oficial da noite, o ID Luiz 

Geraldo Matheus Figueira. O ID CL Luiz Geraldo Matheus Figueira presta 

uma homenagem aos PDG’s presentes a RCD, entregando o pin do 

presidente internacional aos PDG’s: Isaias da Costa Dias, José Francisco 

da Silva (Zecão), Carlos Roberto Silva e Faz a entrega do pin dos 100 

(cem) anos de Lions Internacional ao PDG Nahim Halum. Na sequência 

convida também para receber o pin do presidente internacional a 

companheira Viviane Nobrega e a presidente do Distrito Leo LB-2 a 

companheira Leo Camila Juliana. Faz a entrega dos certificados de 

apreciação do presidente internacional Bob Corlew , pelos relevantes 

serviços prestados a associação aos seguintes companheiros: PCC CL 

Marcos Antônio da Silva, PDG Judas Tadeu Nunes Nobrega, Presidente 

do Lions Clube de Porangatu CL Sergio Lemes Martins e a companheira 

do governador Leila Cristina Teza.Após as homenagens o ID CL Luiz 

Geraldo cumprimentou todas as autoridades presentes e deu início a sua 

palestra com foco nos temas: alcançar o ápice, formar equipe, conexão 

com a comunidade, projetos do legado, montanhas conectadas e 

lideranças para escalar. Tudo isto em prol das atividades principais de 
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Lions Internacional, que são: combate à fome, incentivos aos jovens, 

preservação do meio ambiente e prevenção da cegueira. Também 

ressaltou a importância do uso do nosso pin, pois temos que ter a nossa 

própria identidade junto à comunidade, pois este representa a idoneidade, 

a serenidade pessoas comprometidas com o servir. Em seguida o DG CL 

Henrique Teixeira faz o seu pronunciamento saudando as autoridades 

civis, leonística, leoísticas, companheiros, companheiras, assessores, 

presidentes de região e divisão e presidentes de clubes. Agradeceu o 

comprometimento de todos os leões presentes em abrilhantar a nossa 

segunda reunião do conselho distrital, com mais de 170(cento e setenta) 

inscrições. Relatou que nos primeiros quatro meses de gestão percorreu 

32.000 (trinta e dois mil) quilômetros e visitou quarenta clubes. 

Parabenizou aos presidentes de clubes pela renovação do quadro de 

associados, pois o distrito lb-2 (dois) é o quinto maior em crescimento dos 

múltiplos do Brasil. Finalizando o seu pronunciamento o DG Henrique 

agradeceu o presidente e a todos os companheiros do Lions Clube de 

Porangatu, pela realização da segunda RCD com brilhantismo, e as 

delegações que se fizeram presentes. Solicitou uma salva de palmas aos 

pavilhões e convidou a companheira Leila Teza para proceder a oração 

pelo Brasil. Após a oração agradeceu a participação dos companheiros 

que funcionaram nesta assembleia, convidou a todos para um jantar na 

sede do Lions Clube de Porangatu e convocou a todos os presentes para 

participarem da primeira reunião plenária as oito horas da manhã com o 

hasteamento das bandeiras. E ás vinte e três horas e dez minutos, Eu 

Nahim Hanna Halum Filho, secretário distrital, lavrei está presente ata, que 

será lida, discutida e aprovada e em seguida assinada por quem de direito. 

 

Porangatu, 18 de novembro de 2016 

 

Henrique Heliodoro Teixeira Neto 

Governador AL 2016-2017 

 

Nahim Hanna Halum Filho 

Secretário Distrital 2016-2107 


