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ATA DA PRIMEIRA PLENÁRIA DA SEGUNDA REUNIÃO DO 

CONSELHO DO DISTRITO LB-2, DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 

DE LIONS CLUBES, REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2016. 

 

Aos dezenove dias do mês de Novembro de dois mil e dezesseis, ás oito 

horas e trinta minutos, na sede da ACIAP- Associação Comercial, 

Industrial e Agropecuária de Porangatu, sito a Rua Tocantins nº 2 Centro, 

na cidade de Porangatu, Estado de Goiás, atendendo ao edital de 

convocação datado do dia 18 de Outubro 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, o PID 2002-2004  CL Whady 

Lacerda, O ID 2016-2018 CL Luiz Geraldo Matheus Figueira, o PDG CL 

Isaias Costa Dias, o PDG CL Judas Tadeu Nunes Nobrega, O PCC CL 

Marcos Antônio da Silva, o primeiro VCG CL Genésio Lima dos Reis, o 

primeiro VDG CL Paulo Omar da Silva e o segundo VDG CL Alberto 

Cavalcante. Ao dar início aos trabalhos o DG CL Henrique Teixeira 

convidou a companheira Marcia Cavalcante para proceder a invocação a 

Deus. Na sequência o DG CL Henrique passa a palavra ao PDG CL Nahim 

Halum- secretário Distrital AL 2016-2017, para fazer a leitura das atas da 

instalação de gabinete e primeira RCD, no qual o PDG CL Isaias da Costa 

Dias solicita ao DG CL Henrique Teixeira, a dispensa da leitura das atas, 

pelo motivo das mesmas terem sido encaminhadas via e-mail para o 

gabinete e o Conselho Distrital, a qual foi submetida ao conselho distrital e 

aprovada por unanimidade. Na sequência o secretário Nahim Halum, faz a 

leitura das portarias de números sessenta e um e sessenta e dois, sendo a 

de número sessenta e um, nomeando o PDG CL Carlos Roberto Silva, 

como assessor de patrimônio dos Lions Clubes do Distrito LB-2 e a de 

número sessenta e dois, nomeando o PDG CL Isaias da Costa Dias, como 

presidente da comissão de moções e os companheiros: Jane Fontana, 

Elton Valdir Schimitz, Hélio Caixeta e José da Silva Pinto como membros. 

Na ausência do tesoureiro do Distrito, CL Guilherme José da Silva, este 

solicitou ao companheiro Nahim que apresentasse a prestação de contas 

elaborada por ele referente ao  período de primeiro de julho a nove de 

novembro de dois mil e dezesseis, com uma receita total de R$ 104.266,02 

( Cento e Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Dois Centavos) 

e uma despesa de R$ 104.078,80 ( Cento e Quatro Mil, Setenta e Oito 

Reais e Oitenta Centavos), perfazendo um saldo líquido de R$ 187,22 ( 

Cento e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos), com um aporte do 

Governador no valor de R$ 3.862,00 ( Três Mil, Oitocentos e Sessenta e 

Dois Reais). Na sequência o DG Henrique Teixeira passa a palavra para o 

2º VDG CL Alberto Cavalcante, assessor da mútua leonística, para 

apresentar o seu relatório. O CL Alberto Cavalcante inicia o seu relatório 

informando que participam hoje da mútua um total de duzentos e quarenta 

e oito companheiros. Foi paga a chamada de número 221 do companheiro 

leão Ailton Garcia Barbosa, do Lions Clube de Ceres, no valor de R$ 
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5.952,00 (Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta e Dois Reais), excluindo do 

quadro de associados os companheiros dos clubes que estão 

inadimplentes com a mútua em um total de noventa e oito companheiros, 

referente a seis clubes, são eles: L.C. Formosa Raio de Sol, L.C. de 

Goianésia, L.C. de Jataí, L.C. de Porangatu, L.C. de Rio Verde Sudoeste e 

L.C de Valparaíso. A medida que estes clubes forem negociando os 

débitos será feita a complementação do valor as chamadas emitidas. Em 

seu pronunciamento o CL Alberto solicita aos clubes, para que repassem a 

ele e-mails confiáveis, pois a maioria das chamadas que ele envia aos 

clubes, estão retornando. Diz ainda que a mútua tem que ser vista como 

um ato solidário, onde nós não devemos contribuir para usá-la, mas sim 

como um ato de solidariedade para com o companheiro. Após a sua fala o 

DG Henrique Teixeira, colocou à disposição da plenária , os extratos 

bancários e o livro caixa para apreciação, em seguida colocou em votação 

e foi aprovado por unanimidade. Na oportunidade o DG Henrique citou os 

casos de inadimplência dos clubes junto a mútua e informou que 

apresentou junto a comissão de moções, na pessoa do presidente PDG CL 

Isaias Costa Dias uma moção de parcelamento dos débitos dos clubes a 

ser apreciado pela comissão e depois aprovada pelo conselho distrital. 

Comentou que a administração dos recursos está sendo feita em uma 

conta poupança em seu nome, contudo gostaria de tão logo que registrar a 

Ata de posse e transferência de cargo, fosse aberta uma conta em nome 

do Distrito para movimento específico da mútua leonística e que o atraso 

destes procedimentos deve-se ao recebimento das atas para registro 

apenas no mês de Outubro, as quais já foram encaminhadas ao PDG CL 

Judas Tadeu para a efetivação dos registros junto ao cartório de Goiânia. 

Em seguida o companheiro Isaias ressaltou a mútua como um ato de 

solidariedade e companheirismo e não como uma obrigação financeira 

para o companheiro. Solicitando a todos que ingressem na mútua de tal 

forma que possamos atingir números de tão elevados como outrora já 

tivemos. O DG CL Henrique convida os presidentes de região e divisão 

para que apresentem os seus relatórios, iniciando pela região A com o 

presidente da região CL Gremes do Lions Clube de Palmas Adão Cordeiro 

Machado e o de divisão A-2 CL Valdir do Lions Clube de Palmas. O 

companheiro Osmair Aparecido Gremes cumprimenta a mesa em nome do 

DG Henrique Teixeira e sua companheira Leila Teza. Inicia o seu relatório 

pelo Lions Clube de Gurupi, onde diz que o clube não desenvolveu 

nenhuma atividade, por motivo do irmão da presidente Daniela ser 

candidato a prefeito daquela cidade e ela estar envolvida na campanha. 

Mas que conseguiu com ajuda de alguns deputados estaduais, recursos 

para desenvolver uma campanha da visão, onde irão atender a cento e 

cinquenta crianças. Porto Nacional continua sem atividades, mas que irá 

desenvolver ações junto a este clube. Lions Clube de Palmas está em 

plena atividade. Lions Clube Adão Cordeiro Machado, desenvolveu ações 

de arrecadação como: Bazar e galinhada. Os clubes de Pedro Afonso e 

Araguaína por motivo de saúde ele não conseguiu visitar, mas que já 

estámarcando com o companheiro Elton Schimitz presidente da região A-1 

para em breve visitá-los. Diz ainda que não irá correr da raia em relação a 

fundação do clube de Paraíso do Tocantins. Em seguida o presidente da 

região A-2, faz uso da palavra pedindo desculpas ao DG Henrique Teixeira 
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por não ter desenvolvido o seu trabalho a contento,por motivos de saúde e 

também da campanha política. Diz que o Lions Clube de Porto Nacional 

locou o seu clube para a associação dos funcionários da empresa 

Saneatins por um período de dois anos, com isto fará a reforma da sua 

sede e do campo de futebol. O Lions Clube de Gurupi encontra-se com as 

suas taxas em atraso. O Lions Clube de Palmas encontra-se em dias com 

as taxas e em plena atividade. O presidente do Lions Clube Adão Cordeiro 

Machado, companheiro Marcelo Noleto, diz que o seu clube está 

desenvolvendo uma atividade com crianças na faixa etária de treze a 

dezessete anos, com projetos de sustentabilidade. Pede apoio ao 

governador para a construção da sede própria do clube, pois os 

companheiros se reúnem nas residências. O Governador Henrique, diz 

que tem dois desafios na região A, são eles: os clubes de Porto Nacional e 

Gurupi. Sugeriu a realização de um projeto em parceria com a associação 

comercial e industrial de Poro Nacional e o Sebrae, para desenvolver uma 

campanha para aumento de associados. Informa também que a região A 

está com um saldo negativo de oito associados e pede o comprometimento 

do comitê assessor da Região-A empenho para reverter este saldo e 

atingirmos a meta de crescimento de dois por cento. O DG Henrique diz 

que foi entregue a companheira Daniela, o edital de convocação do extinto 

Lions Clube de Gurupi, no intuito de reativar o CNPJ daquele clube, para 

que esta nova diretoria tome posse e assuma a sede do clube, que hoje 

está sob a guarda do PDG ex-companheiro José Lazaro Franceschi.Na 

sequência o presidente da Região-B CL Firmino dos Santos inicia a sua 

fala cumprimentando a mesa diretora e a assembleia, pede desculpas por 

não ter sido tão atuante no primeiro semestre, mas que está reafirmando o 

seu compromisso a governadoria para visitar todos os seus clubes no 

segundo semestre. Informa que o seu clube, o Lions Clube de Uruaçu, 

está com as taxas Distrital e Internacional em dias e que efetuaram o 

pagamento das chamadas duzentos e vinte, duzentos e vinte e um e 

duzentos e vinte e dois da mútua leonística. O DG Henrique parabeniza o 

CL Firmino e pede a ele uma atenção especial ao Lions Clube de Itapaci, 

por ser um clube antigo do distrito e de grandes realizações e hoje 

encontra-se com apenas onze companheiros. Na sequência o CL 

Raimundo Francisco Sales- presidente da Divisão B-2, apresenta o seu 

relatório, informando que por não ter participado da instalação de gabinete 

na cidade de Araguaína, ficou sem as informações para desempenhar 

suas atividades como presidente de divisão, sobre o seu clube relatou que 

está em plena atividade com um campanha focada a conclusão da sede 

social do clube e que o débito com a mútua era de desconhecimento do 

clube, pois desde a governadoria do PDG CL Vimar Batista o clube não 

recebia as chamadas e os relatórios da mútua e que somente agora na 

gestão 16-17 através do VDG CL Alberto Cavalcante diretor da mútua 

tomaram ciência dos débitos e que irão colocar a par dos companheiros 

para regularização. CL João Batista Silva-Presidente da Região C, inicia a 

sua fala cumprimentando a mesa em nome do DG CL Henrique. Citou os 

clubes que compõe a sua região no Vale do São Patrício e citou o fato de 

que a falta de valorização aos cargos de presidente de Região e Divisão 

ao longo dos tempos depreciou a credibilidade para com a mútua 

leonística e redução de companheiros na participação dos eventos 
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leonisticos. Parabenizou o CL Alberto Cavalcante pelo belo trabalho na 

direção da mútua e ao companheiro Henrique pela valorização dos cargos 

de presidente de região e divisão. Parabenizou também o CL Carlos 

Ribeiro do Lions Clube de Formosa da Imperatriz pelo tempo em que 

esteve à frente da mútua leonística. O DG CL Henrique Teixeira fez 

considerações ao companheiro João Batista pedindo atenção especial aos 

clubes de Rialma e Itapuranga. Companheiro Manoel do Bonfim Rodrigues 

de Sousa (Frei Bonfim)presidente da Região D, agradece ao DG CL 

Henrique pela oportunidade de atuar na função na grande Goiânia. Disse 

que durante a visita oficial a região D teve a oportunidade de conviver com 

o casal e aprofundar os seus conhecimentos leonisticos apaixonando-se 

ainda mais pelo movimento. Justificou as ausências por motivo de viagem 

dos presidentes de divisão CaL Andréa Fidalgo e José Maria. Relatou que 

a sua região é composta por quinze clubes, trezentos e setenta e oito 

companheiros e que estão presentes na RCD oito clubes com vinte e 

quatro companheiros. Destacou a presença do companheiro Cassio do 

Lions Clube Anápolis Centro, que foi reestruturado recentemente, 

permanecendo como o Clube Mater do Distrito LB-2 (dois). Após um 

intenso trabalho do Comitê Assessor e do Gabinete da Governadoria. Além 

disso pautou as campanhas dos clubes de sua região, tais como: 

promoção social integral, combate à fome, assistência aos necessitados na 

área da saúde e direitos sociais, apoio aos asilos e creches, preservação 

do meio ambiente, educação a juventude, projeto Nascer com Dignidade 

do Lions Clube de Goiânia Branca Fajardo, café recreativo com prosa no 

Bosque do Leão, plantio de trezentos e vinte mudas de árvores no próximo 

dia três de Dezembro do corrente ano. Destacou também o sucesso do 

sétimo mutirão da saúde e por fim parabenizou todo o Comitê assessor da 

Região D, fez a brilhante festiva de encerramento da visita coletiva do 

Governador a Região D com a participação de trezentos e trinta 

companheiros.Companheiro Amaury do Lions Clube de Aparecida de 

Goiânia- presidente de Divisão D-3. Relacionou os clubes de sua divisão, 

informou que todos estão com as suas obrigações financeiras em dias. 

Pautou as principais campanhas realizadas pelos de sua divisão, entre 

elas: O sopão realizado mensalmente pelo Aparecida de Goiânia, 

Confecção de roupas para gestantes e recém nascidos do Lions Clube 

Branca Fajardo, o trabalho educacional realizado pelo Goiânia Sul, através 

das escolas de ensino fundamental, médio e superior dentre muitas outras. 

O DG CL Henrique Teixeira parabeniza o Comitê Assessor da Região D, 

pelo belíssimo trabalho e pela contribuição no aumento de associados. 

Solicita atenção especial a três clubes da divisão, são eles: Lions Clube de 

Senador Canedo, Goiânia Eco Ethos e Goiânia Serra dos Pirineus. 

Companheiro Geraldo Ribeiro da Silva- Presidente da Região E. 

Cumprimenta o DG CL Henrique e agradece pela confiança ao indicá-lo 

para presidente de Região. Relatou que os clubes de sua região estão com 

as suas contribuições financeiras em dias. Justificou as ausências dos 

presidentes de divisão, companheiros Frederico Lobo e Mila, por motivos 

alheios as suas vontades. Diz estar fazendo um esforço enorme para 

manter o número de associados em sua região. O clube que demanda 

atenção especial é o Lions Clube de Ipameri. Informa ainda que a mútua 

do Lions Clube de Catalão está em dia. Ao término de sua apresentação, 
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recebe das mãos do PID Whady Lacerda um pin do Presidente 

Internacional. Companheiro Aparecido presidente de divisão E-2 apresenta 

o seu relatório, relatando que a sua divisão nestes primeiros meses, teve 

um aumento positivo de cinco novos associados, passando de oitenta e 

nove para noventa e quatro associados. Relatou os trabalhos desenvolvido 

pelo seu clube, o Lions Clube de Pires do Rio, que nestes primeiros meses 

deram posse a dez novos associados, realizaram um bingo em que 

arrecadaram vinte e quatro mil reais.Fizeram doações de cestas básicas, 

visitas ao asilo e doação de café e plantios de árvores. Disse que o Lions 

Clube de Morrinhos encontra-se em reestruturação e que o pousada do rio 

quente precisa de uma atenção especial. O DG CL Henrique Teixeira 

parabenizou os companheiros Geraldo e Aparecido belo brilhante trabalho 

à frente da Região E. Pontuou sobre os clubes de Ipameri, Morrinhos e 

Caldas Novas. O CL Geraldo lança um desafio ao presidente de divisão E-

2 (dois) companheiro Aparecido do Lions Clube de Pires do Rio, fundar um 

Leo Clube patrocinado pelo seu clube. Informa ainda que os Lions de 

Catalão e Pires do Rio estão com a participação na RCD de vinte e três 

companheiros. Presidente da Divisão C-2 (dois) companheira Neuzira do 

Lions Clube de Rubiataba faz um breve relato dos clubes de sua divisão, 

pedindo um apoio ao PDG Carlos Roberto e ao VDG Paulo Omar visitas 

ao Lions Clube de Rialma. Relata algumas campanhas de seu clube, 

como: Construção de casa própria para carentes, realização de feijoadas e 

distribuição de cestas básicas. O DG CL Henrique parabeniza a 

companheira Neuzira e o Lions Clube de Rubiataba pelo belíssimo 

trabalho e sugeriu que na construção das casas que seja fixada uma placa 

do centenário com o endereço da residência, já que nas cento e quarenta 

casas entregues a população, nenhuma delas encontra-se identificadas 

como obra do Lions Clube de Rubiataba. Companheira Ivone Ribeiro 

representando o presidente da Região G companheiro Carlos Ribeiro de 

Oliveira. Cumprimenta a todos os presentes, justifica a ausência do 

presidente de região CL Carlos Ribeiro e relata que a sua região é a menor 

de todas, contando com três clubes e que está em contato para 

reestruturação do Lions Clube de Posse e que na interclubes do mês de 

Março será dado a posse a novos associados ao Lions Clube de Formosa 

da Imperatriz e o Raio de Sol. O DG CL Henrique parabeniza a 

companheira Ivone e pede que transmita ao companheiro Carlos Ribeiro 

uma atenção especial ao Lions Clube de Valparaíso. Dando sequência 

oDG CL Henrique passa a palavra para a companheira Marcia Cavalcante-

assessora de Leo Clube do Distrito LB-2. Cumprimenta a mesa na pessoa 

do Governador CL Henrique e a plenária em nome do companheiro 

Adonias Cavalcante. Relata que o distrito Leo está em crescimento, o Leo 

Clube de Palmas conta hoje com trinta e quatro associados com número 

superior ao clube padrinho. Pede aos companheiros que deem a 

oportunidade aos jovens patrocinando um Leo Clube. Apresentou uma 

moção a comissão de moções, para que os clubes patrocinadores de Leos 

Clubes custeiem a taxa anual de cem dólares. A companheira Camila 

Juliana presidente do Distrito Leo LB-2, relata que em sua gestão houve 

um acréscimo de setenta e dois porcento em número de associados. E que 

os Leos clubes estão realizando neste primeiro semestre campanhas 

significativas para o combate à fome e apoio a juventude, sendo que foram 
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entregues uma tonelada e meia de alimentos não perecíveis a 

comunidade. Encerra a sua fala dizendo que o Leo é o futuro do Lions 

Clube Internacional. Em seguida a companheira Luciana assessora do 

Concurso de Eficiência Distrital falou sobre a emissão dos relatórios 

encaminhados pelos clubes através do site de Lions Internacional e ou 

diretamente para o seu e-mail que são arquivados, pontuados e 

equiparados para que não haja duplicidade dos lançamentos. Fez uma 

breve apresentação da tabela de pontuação e apresentou o resultado 

parcial do concurso até presente data, sendo o primeiro lugar o Lions 

Clube de Aparecida de Goiânia, o segundo lugar o Lions Clube de Pires do 

Rio, terceiro lugar o Lions Clube Goiânia Serra Dourada, o quarto lugar o 

Lions Clube Goiânia Paranaíba e o quinto lugar o Lions Clube Goiânia 

Buritis. A companheira Luciana complementa a sua apresentação 

compartilhando com todos os seguintes projetos. Primeiro o projeto “Sonho 

de Princesa” do Lions Clube de Pires do Rio, o segundo o projeto “ 

Olimpíadas da Língua Portuguesa” realizado pela prefeitura de Catalão, 

onde três jovens foram classificados para a etapa estadual, sendo que 

uma delas se classificou para a etapa nacional que será em Brasília. 

Solicitou ao DG Henrique a possibilidade de homenagear os três jovens 

durante a terceira RCD em Catalão. Parabenizou o companheiro Manoel 

do Bonfim pelo belíssimo trabalho que desenvolve com os clubes da 

grande Goiânia. Finalizando se colocou a disposição dos clubes para 

dirimir quaisquer dúvidas sobre os resultados apresentados e parabenizou 

a companheira Leila e o Companheiro Henrique pelo trabalho desenvolvido 

junto as secretarias dos clubes na qualificação dos secretários. O DG 

Henrique Teixeira dando sequência a reunião informa a todos que a 

companheira Terezinha assessora do concurso de fotografias, não se faz 

presente, mas enviou cinco fotografias para que sejam escolhidas três e 

em seguida a campeã. O DG Henrique projetou no telão as cinco 

fotografias, sendo elas: Fenômeno Meteorológico - Arco Iris, Flores do Ipê 

com o pássaro Bem te vi, Paisagem Urbana- parque da grande Goiânia, 

Vida Vegetal- Pé de Pequi e Paisagem Natural. Após a exposição foi 

colocada em votação para a assembleia, sendo escolhidas as três fotos, 

foram elas: Flores do Ipê, Vida Vegetal- Pé de Pequi e Paisagem Natural. 

Após a escolha das três fotografias, a assembleia elegeu a fotografia na 

categoria paisagem natural como a campeã. Dando prosseguimento a 

reunião, o DG Henrique Teixeira, comunica que a companheira Ruth Clair 

– Assessora do Concurso Cartaz da Paz, também não se faz presente, 

mas enviou o seu relatório e os três cartazes aprovados pela comissão 

julgadora do Distrito LB-2, que foram nomeados pela portaria de número 

060-2016. O DG Henrique convida as companheiras Sandra Halum, Maria 

do Carmo e Milsse para apresentarem os cartazes a plenária. Após a 

apresentação dos mesmos, o governador Henrique colocou em votação, 

ficando assim o resultado: Primeiro lugar, o cartaz da aluna Isabela 

Oliveira de doze anos de idade, da sétima série da Escola Municipal Itamar 

Martins, promovido pelo Lions Clube de Goiânia Paranaíba, o segundo 

lugar ficou para a aluna Larissa Teles Ribeiro também de doze anos de 

idade, cursando a sétima série do Colégio Goiânia Sul e patrocinada pelo 

Lions Clube de Goiânia Sul. O terceiro lugar ficou com o aluno Gabriel 

Carvalho de treze anos de idade, cursando a sétima série do Instituto São 
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Damiano e patrocinado pelo Lions Clube de Goiânia Serra Dourada. O 

Governador Henrique informou que os vencedores do concurso serão 

premiados durante a quinquagésima primeira convenção do Distrito LB-2 

(dois). Na sequência o Governador Henrique Teixeira convida a 

companheira Isalfa e o clube de Catalão para que façam a apresentação e 

o convite para a terceira Reunião do Conselho Distrital, que acontecerá 

nos dias dez e onze de fevereiro de dois mil e dezessete na cidade de 

Catalão, estado de Goiás. A companheira Isalfa apresenta um vídeo 

institucional mostrando as potencialidades e o que há de melhor na cidade 

de Catalão a todos os presentes, ao término do vídeo ela faz o convite a 

todos para participarem da terceira RCD e diz que conta com a presença 

maciça dos companheiros e que o Lions Clube de Catalão está preparando 

tudo com muito carinho e amor para receber a cada leão. Dando 

prosseguimento, o Governador Henrique Teixeira, convida a companheira 

Elizabeth Fernandes- Diretora da Convenção para apresentar a 

programação da Quinquagésima Primeira Convenção do Distrito LB-2. A 

companheira Elizabeth cumprimenta a mesa em nome do Governador 

Henrique e sua companheira Leila. Pede permissão ao Governador, para 

que antes de iniciar a sua apresentação pudesse ceder um minuto ao PDG 

Judas Tadeu para que ele desse uma importante notícia a todos. O PDG 

Judas Tadeu comunica aos presentes que a Escola Bandeirantes Benincá, 

o qual o seu clube administra, inscreveu a aluna Michelle de treze anos, no 

concurso de contos e crônicas a nível nacional e que a mesma ficou em 

terceiro lugar em Porto alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Após o 

anuncio do PDG Judas Tadeu, a companheira Elizabeth deu início a sua 

apresentação. Informou que está sempre enviando via e-mail o material da 

nossa convenção distrital aos presidentes de região, divisão e de clubes. A 

companheira Elizabeth expôs que esta convenção terá como título 

“CONVENÇÃO DA FAMILIA LEONÍSTICA”, em comemoração ao 

Centenário de Lions Internacional, será realizada no centro de convenções 

do Hotel Thermas DiRoma nos dias 28,29 e 30 de Abril de dois mil e 

dezessete, com os seguintes pacotes para a rede DiRoma: Hotel Thermas 

DiRoma- o valor para casal R$ 1.465,00 ( Hum Mil, Quatrocentos e 

Sessenta e Cinco Reais)com café da manhã e almoço, adicional R$ 

586,00 ( Quinhentos e Oitenta e Seis Reais) e criança acima de dez anos, 

o valor de R$ 439,00 ( Quatrocentos e Trina e Nove Reais). Exclusive 

DiRoma e Império Romano- o valor para o casal de R$ 1.307,00 (Hum Mil, 

Trezentos e Sete Reais) com café da manhã e almoço, adicional por 

pessoa R$ 523,00 (Quinhentos e Vinte e Três Reais) e criança acima de 

dez anos 392,00 ( Trezentos e Noventa e Dois Reais). Hotel Villas 

DiRoma- o valor por casal R$ 1.243,00 (Hum Mil, Duzentos e Quarenta e 

Três Reais) para o casal, adicional por pessoa R$ 497,00 (Quatrocentos e 

Noventa e Sete Reais) e crianças acima de dez anos R$ 373,00 ( 

Trezentos e Setenta e Três Reais). Todos os companheiros hospedados 

nestes hotéis terão acesso ao ACQUA PARK. Às doze horas e dez 

minutos o Governador Henrique Teixeira encerra a primeira plenária 

convocando a todos para estarem às quatorze horas para o início da 

segunda plenária e convidou a companheira Leila Teza para proceder a 

Oração pelo Brasil. Eu, Nahim Hanna Halum Filho, secretário distrital, 
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lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada será assinada 

por mim e o Governador Distrital. 

 

Porangatu, 19 de novembro de 2016 

 

Henrique Heliodoro Teixeira Neto 

Governador AL 2016-2017 

 

Nahim Hanna Halum Filho 

Secretário Distrital 2016-2107 


