Associação Internacional de Lions Clubes
Distrito LB-2 - Goiás e Tocantins
ATA DA SEGUNDA 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 do ano de dois mil e dezesseis,
ás quatorze horas e quinze minutos, na sede da ACIAP- Associação
Comercial, Industrial e Agropecuária de Porangatu, sito a Rua Dois, setor
central, na cidade de Porangatu, estado de Goiás, atendendo ao edital de
Convocação datado de dezoito de Outubro de dois mil e dezesseis, do
Gabinete da Governadoria do Distrito LB-2(dois), através de ato do
Secretário Distrital, reuniram-se os clubes de Lions e seus respectivos
dirigentes e demais associados e convidados constantes no livro de
presença em anexo, em reunião da segunda 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.O Governador Henrique passa a palavra para o
PDG CL Isaias Costa Dias, o qual falou sobre a importância da equipe do
Governador fazer a transposição de cargos com a entrega de todos os
documentos tais como: declaração de imposto de renda do Distrito, cópia
da Ata de Posse e termo de posse registrados em cartório, relatório do
Gabinete com as pastas da tesouraria, secretaria e do assessor de Mútua
no ato da instalação do gabinete do Governador sucessor, para que não
ocorra atrasos nos procedimentos legais da nova diretoria. O DG Henrique
passa a palavra para o primeiro VDG CL Alberto Cavalcante, para que faça
a apresentação do companheiro leão João Evangelista Marques Soares do
Lions Clube de Palmas, palestrante do dia. O VDG CL Alberto faz a leitura
do currículo do palestrante e em seguida o CL João Evangelista dá início a
sua palestra, cujo tema é Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. Começou
a sua fala fazendo um breve histórico sobre o resíduo sólido no Brasil,
começando na época do Império com Dom Pedro I fazendo a coleta
através de carroças e até os tempos atuais com a coleta seletiva, que
corresponde a três por cento do lixo produzido no território nacional, com o
maior destaque para a cidade de Curitiba. Relatou que a lei 12.305 que
regula o controle dos resíduos sólidos dos munícipios, onde todos terão
que implantar os aterros sanitários coletivo ou individualmente na seguinte
ordem: para capitais e regiões metropolitanas eles deverão ser
implantados no ano de 2018, munícipios acima de cem mil habitantes em
2019, municípios de cinquenta a cem mil habitantes no ano de 2019 e
munícipios menores de cinquenta mil habitantes no ano de 2021. Disse
ainda que, um dólar investido em saneamento básico, o governo
economiza quatro por cento em saúde. Terminando a sua apresentação,
abriu espaço para perguntas, onde houve a participação dos companheiros
do Lions Clube de Goiânia Sul, Valdeir Pimenta e Manoel do Bonfim (Frei
Bonfim) e companheiro Sergio Lemes Martins presidente do Lions Clube
de Porangatu. Dando sequência o DG Henrique convida a companheira
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Maria de Lurdes do Lions Clube de Goiânia Hellen Keller, para fazer a sua
apresentação, cujo tema é Intercâmbio Juvenil, a mesma explanou sobre o
programa de Lions Internacional YCE que regula o intercâmbio de jovens.
Este programa tem por objetivo, trazer a vida ao ideal da cidadania global
e criar cidadãos globais em diferentes culturas por todo mundo. Consiste
também incentivar os jovens que terão oportunidade de viajar e
representar o seu País de origem além de viverem em outras culturas.
Descreveu minuciosamente todos os detalhes de como os clubes
patrocinarem jovens de sua comunidade a participarem do programa de
Lions Internacional, por fim se colocou à disposição de todos os clubes
para dirimir quaisquer dúvidas. O DG Henrique agradece a companheira
Maria de Lurdes por ter detalhado com tanta transparência e esmero este
programa. O DG Henrique Teixeira solicita ao Diretor Internacional CL Luiz
Geraldo Matheus Figueira, para que faça uma breve apresentação do
nosso palestrante principal, o PID CL Whady Lacerda. O Diretor
Internacional em breves palavras apresenta o palestrante PID CL Whady
Lacerda. O qual cumprimentou a mesa diretora pontualmente e a todos os
companheiros presentes e fez uma breve homenagem ao Presidente
Internacional Bob Corlew, ao ID Figueira ao PID Fabricio, nosso candidato
a presidente internacional endossado pelos líderes da área três, o
presidente do Conselho de Governadores CL CC João Sergio e ao DG CL
Henrique e CaL Leila. Perguntou a plenária quantos saberiam responder
qual o maior reconhecimento de Lions Internacional aos leões e respondeu
ser o título de Embaixador da Paz. Em seguida falou da história de Lions
Internacional fundado em 1917 em plena guerra mundial e num processo
de industrialização da Europa, onde surgiu Melvin Jones, cidadão
americano com uma ideia fantástica de juntar um grupo de empresários a
formar um clube para ajudar outras pessoas, de onde surgiu Lions
Internacional. Teceu ainda a breve história sobre Hellen Keller e o convite
aos leões para serem os paladinos dos cegos e abordou a importância da
Fundação LCIF como braço humanitário da nossa associação no apoio
financeiro a implantação de projetos de grandes impactos na comunidade.
Fez uma breve explanação de como elaborar projetos padrão para serem
encaminhados para LCIF e encerrou a sua fala com uma música de Eros
Ramazzoti falando sobre a paz. O DG Henrique abre um espaço de cinco
minutos para que os companheiros possam indagar o PID CL Whady
Lacerda. Os companheiros Muriel do Lions Clube de Mineiros, Frei Bonfim
do Lions Clube de Goiânia Sul, José Obeid do Lions Clube de Goiânia
Bandeirantes Benincá, David do Lions Cube de Porangatu e o PCC
Marcos Antônio Silva também do Lions Clube de Porangatu, fizeram
indagações ao PID Whady Lacerda , que respondeu prontamente. O
governador convidou a comissão de moções para apresentar o seu
relatório a qual foi lida a ata da moção de número 01/2016, que se refere
ao parcelamento do débito dos clubes com a mútua referente as chamadas
de número duzentos e seis a duzentos e vinte, sendo que o clube terá de
efetuar o pagamento de duas chamadas, sendo uma atual e uma anterior.
E o parecer da comissão foi favorável uma vez que não está se propondo
o perdão da dívida. A leitura da ata foi feita pelo secretário da comissão o
CL Diogo de Oliveira Kvetiki do Lions Clube de Pires do Rio. Na sequência
o DG Henrique coloca em apreciação e votação para o conselho distrital,
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sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade o DG Henrique
convida a presidente do Lions Clube de Goiânia Bandeirantes Benincá CaL
Elizabeth Fernandes, para fazer a apresentação da CaL Viviane Martins de
Moura Nóbrega candidata ao cargo de segundo vice-governador. A
companheira Elizabeth passa a palavra para o PDG Judas Tadeu, que faz
a sua auto apresentação e em seguida faz um breve relato da
companheira Viviane e em seguida devolve a palavra a companheira
Elizabeth para a leitura do currículo da candidata. Após a leitura do
currículo, a companheira Viviane faz uso da palavra colocando como
desafio para a sua governadoria o conhecimento e pede o apoio da
plenária para a sua eleição na quinquagésima primeira convenção distrital.
O DG Henrique convida o CL Valdeir de Pádua do Lions Clube de Goiânia
Sul, para fazer a apresentação do CL Paulo Renato Manso candidato a
terceiro vice-governador. O companheiro Valdeir cumprimenta a mesa
diretora em nome do Governador Henrique e todos os companheiros
presentes. Faz um breve relato do CL Paulo Renato Manso e em nome de
seu clube deposita apoio a sua candidatura. O CL Paulo Renato usa da
palavra informando que o Lions Clube de Goiânia Sul endossou a sua
candidatura a segundo vice-governador, contudo em comum acordo com a
companheira Viviane ele endossou a candidatura da companheira Viviane
e o Lions Clube de Goiânia Sul o apóia como candidato a terceiro vice. Ele
disse ainda que dará total apoio na gestão da companheira Viviane. O DG
Henrique parabenizou o CL Paulo Renato Manso pela postura conciliadora
de manter o Distrito em harmonia sem disputa para o cargo de vicegovernador. Dando seqüência o DG Henrique passa a palavra ao segundo
VDG CL Alberto Cavalcante. O qual parabenizou o companheiro Paulo
Manso e que apóia ambos os candidatos a vice-governadores e que tem
uma profunda admiração por ambos. Comentou que a companheira Marcia
está se aposentando no mês de fevereiro e ele no mês de março, assim
podendo dedicar tempo integral ao leonísmo. Agradeceu os votos que teve
na qüinquagésima convenção e solicitou apoio para a candidatura na
próxima convenção. O DG Henrique passa a palavra ao primeiro VDG CL
Paulo Omar da Silva. O CL Paulo Omar cumprimenta a mesa diretora e faz
uma saudação especial aos companheiros PID Whady Lacerda e ID Luiz
Geraldo Matheus Figueira. Cumprimentou e teceu elogios ao Governador
Henrique e companheira Leila. Parabenizou o CL Alberto Cavalcante pelo
trabalho à frente da mútua leonística. Parabenizou a companheira Viviane
e o companheiro Paulo Renato pelas candidaturas a vice-governadores.
Solicitou a presença e o apoio de todos na qüinquagésima primeira
Convenção Distrital, para consagrá-lo como Governador. O DG Henrique
passa a palavra ao primeiro VCC CL Genésio Lima dos Reis. O CL
Genésio como coordenador de GLT DISTRITAL abordou sobre os
treinamentos oferecidos por Lions Internacional, entre eles: o Instituto
Avançado para Leões para o cargo de governador, Instituto Leonístico
Emergente para leões que queiram ocupar cargos a nível de clube e citou
ainda os seminários de formação de governadores aplicados nas reuniões
do Conselho de Governadores. Encerrando a sua trajetória de capacitação
com seminário para governadores eleitos que antecede a Convenção
Internacional e destacou que o companheiro Henrique participou de todos
os treinamentos, a companheira Viviane participou do Instituo avançado na
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cidade de Salvador na Bahia e o companheiro Alberto Cavalcante está
inscrito para o Instituto avançado na cidade do Panamá no mês de abril do
ano de 2017. Após a conclusão do companheiro Genésio o DG Henrique
faz a entrega dos certificados aos palestrantes PID CL Whady Lacerda e
ao companheiro João Evangelista e também ao orador oficial da segunda
RCD o Diretor Internacional Luiz Geraldo Matheus Figueira. E às dezoito
horas e trinta e sete minutos, o Governador Henrique Teixeira deu por
encerrada a segunda plenária da segunda Reunião do Conselho Distrital e
convidou a companheira Leila Teza para proceder a Oração Pelo Brasil.
Eu, Nahim Hanna Halum Filho, secretário distrital, 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

