Associação Internacional de Lions Clubes
Distrito LB-2 - Goiás e Tocantins
ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA TERCEIRA
REUNIÃO DO CONSELHO DO DISTRITO LB-2, DA ASSOCIAÇÃO
INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES, REALIZADA NO DIA 10 DE
FEVEREIRO DE 2017, EM CATALÃO/GO.
Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às vinte e
uma horas, no Auditório da Faculdade Cesuc, situada à Rua Professor
Paulo Lima, número cem, no Bairro Dona Matilde, na cidade de
Catalão, estado de Goiás, atendendo ao Edital de Convocação datado
de dez de janeiro de dois mil e dezessete, do Gabinete da
Governadoria do Distrito LB-dois através de ato do Secretário Distrital,
reuniram-se os membros do conselho distrital, demais associados dos
Lions Clubes do Distrito LB-dois e convidados constantes do Livro de
Presença em anexo, em Sessão Solene de Instalação da Terceira
Reunião do Conselho do Distrito LB-dois. A composição da Mesa
Diretora dos trabalhos foi executada pela companheira leão Luciana
Nunes Pinto, do Lions Clube de Catalão, que ficou assim composta:
Presidente do Lions Clube de Catalão Companheira Leão Edna Maria
Aires da Silva Costa e seu esposo Companheiro leão Anilson Antônio
da Costa, Governador do Distrito LB-dois Companheiro Leão Henrique
Heliodoro Teixeira Neto e sua domadora Companheira Leila Cristina
Teza; Prefeito Municipal de Catalão senhor Adib Elias; Diretor
Internacional Ano Leonístico dois mil e seis barra dois mil e oito
companheiro Leão Fabrício de Oliveira; Primeiro Vice-Presidente do
Conselho de Governadores e Presidente da Academia Leonística de
Ciências Artes e Letras LB-dois Companheiro Leão Genésio Lima dos
Reis; Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB
Ano Leonístico dois mil e catorze barra dois mil e quinze Companheiro
Leão Nadin Kadi; Primeiro Vice-Governador do Distrito LB-dois
Companheiro Leão Paulo Omar da Silva; Segundo Vice-Governador do
Distrito LB-dois Companheiro Leão Alberto Cavalcante; Secretário do
Distrito e Patrono da Quinquagésima Primeira Convenção Distrital e
Governador do Distrito ano leonístico dois mil e dez barra dois mil e
onze Companheiro Leão Nahim Hanna Halum Filho; Presidente da
Câmara de Vereadores de Catalão vereador Deusmar Barbosa;
Governador do Distrito LB-dois Ano Leonístico dois mil e catorze barra
dois mil e quinze e presidente Imediato do Comitê de Honra do Distrito
LB-dois Companheiro Leão Isaias Costa Dias; e, Presidente do Distrito
Leo LB-dois Companheira Leo Camila Juliana Lobato Cruz.
Companheira Luciana nominou demais dirigentes e personalidades
leonísticas e autoridades civis que ocuparam a primeira fileira do
auditório, a saber: domadora do Primeiro Vice-governador
Companheira Leão Edna Silva; Assessora de Leo Clube do Distrito e
Domadora do Segundo Vice-governador Companheira Leão Marcia
Cavalcante; Secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de
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Catalão senhor Cairo Batista; Domadora do Primeiro Vice-Presidente
do Conselho de Governadores Companheira Leão Milsse Reis;
Domadora do Secretário do Distrito Companheira Leão Sandra Halum;
Domadora do Presidente Imediato do Comitê de Honra Companheira
Leão Maria do Carmo Costa Dias; Governador do Distrito Ano
Leonístico dois mil e oito barra dois mil e nove Companheiro Leão
Etebaldo Soares Barbosa e sua domadora e Assessora do Concurso de
Fotografia Companheira Leão Terezinha; Diretor de Estatutos e
Regulamentos do Distrito e Governador do Distrito Ano Leonístico dois
mil e três barra dois mil e quatro Companheiro Leão Judas Tadeu
Nunes Nóbrega e sua domadora e Assessora de Comunicação do
Distrito Companheira Leão Viviane Martins de Moura Nóbrega; e por
último, Governador de Distrito Ano Leonístico um mil novecentos e
noventa e nove barra dois mil Companheiro Leão Carlos Roberto Silva
e sua domadora Companheira Leão Nilva. Ao final das nomeações, a
companheira presidente Edna Aires declarou aberta a sessão solene e
passou a direção dos trabalhos ao governador do distrito que fez o rito
protocolar de abertura de assembleias que contou com a companheira
Maria da Conceição Luccas Mesquita para a Invocação a Deus;
companheira Luciana Nunes para conduzir a Cerimônia de Entrada das
Bandeiras e Hino Nacional, Companheiro Kilderson para saudar as
autoridades, dirigentes e demais convencionais, e, Companheiro Eberte
Chaves Sampaio foi nomeado Mestre de Cerimônias desta assembleia.
Em virtude de compromissos agendados, senhor prefeito faz uso da
palavra para dizer da satisfação de presenciar este encontro de leões
de Goiás e Tocantins pois sabe da grandeza que é Lions Clube assim
como da importância de governar em parceria com os clubes de serviço
que detém membros de elevada estatura moral e de credibilidade para
realizar trabalhos em benefício da comunidade; falou sobre a cidade de
Catalão, suas riquezas, sua gente, sua múltipla economia e
oportunidades, cidade universitária, industrializada e detentora da maior
reserva de titânio do mundo, em localização privilegiada e que recebe a
todos com muito carinho; deixou a convicção de que a parceria
solicitada na visita pela manhã será efetivada em tempo próximo, e
terminou agradecendo o convite e se desculpou pela saída
intempestiva. Em seguida, companheira Leo Camila, acompanhada da
Assessora Leo companheira Márcia, conduziu a cerimônia de
Fundação do Leo Clube de Pires do Rio dando posse aos jovens:
Fabiana Nascimento Rodrigues, Vanessa Carcute Alves, Kamilla
Oliveira Kvetiki, Gabriela Campos de Rezende, Samara Bisinoti Mendes
Carvalho, Victor dos Santos Carvalho, Brenda oliveira chaveiro silva,
Luiz Henrique Pires de Oliveira, Rafaela Cristina dos Santos Borges,
João Victor de Resende Guerra e Pâmela Oliveira Chaveiro Silva; em
seguida, empossou a primeira diretoria: presidente - Fabiana
Nascimento Rodrigues, secretaria - Vanessa Carcute Alves e tesoureira
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- Gabriela Campos de Rezende; governador entregou à primeira
presidente, companheira Leo Fabiana o kit de Leo Clube para ajudar na
organização. A presidente fez seu primeiro discurso agradecendo à
Deus e aos companheiros pelo apoio e presença na posse, e que vê a
fundação do Leo uma oportunidade para agir em sua comunidade, ir
além do que se espera para ajudar ao Lions Clube de Pires do Rio. A
programação da noite seguiu adiante com a companheira Edna, que
em nome do Lions Clube de Catalão agradeceu a presença ilustre e
honrosa de cada participante neste evento e desejou boas vindas; disse
se sentir privilegiada em ser a presidente do clube no ano do centenário
bem como poder presidir esta reunião do conselho e agradeceu aos
seus companheiros de clube e a sua diretoria pelo trabalho e ajuda
nesta empreitada. Agradeceu aos companheiros do Lions Clube de
Goiânia Bandeirantes Benincá pelo trabalho realizado em parceria no
Posto Comboio, e que juntos chegaram ao expressivo resultado de um
mil e duzentos atendimentos entre exames e cortes de cabelo,
agradeceu em especial o companheiro José Obeid que trouxe seu
container com consultório oftalmológico; finalizou suas palavras de
agradecimento se dirigindo ao PID Fabrício pelo aceite do convite em
ser o Orador Oficial desta reunião. Companheiro Nadim Kadi foi o
próximo a fazer uso da palavra e instigou a reflexão a cerca de duas
colocações, a primeira para o slogan “Faça seu semelhante sentir-se
necessário!” do PIP Sobral enquanto presidente nos anos de setenta
seis barra setenta e sete e, que por sí só merece uma palestra sobre o
assunto de tão atual que permanecem suas palavras; segunda
colocação é sobre a expressão “Conhecer para Amar” que nos diz para
conhecer melhor o Lions, a maior e melhor Instituição do mundo e,
amá-la com propriedade, ter orgulho de ser Leão. Em seguida, ao
apresentar o Orador Oficial, disse se sentir honrado por ter sido
escolhido para anunciá-lo e ofereceu algumas informações sobre o
curriculum do PID Fabrício garantindo que no dia de amanhã será feito
a apresentação com toda honra e propriedade que nosso futuro
Presidente Internacional merece. Após os cumprimentos pela presença
de todos, companheiro Fabrício justificou a ausência de sua domadora
companheira Amarilis, agradeceu aos companheiros Edna, Isalfa,
Anilson e Geraldo pelo convite para estar aqui hoje; fez seu
reconhecimento aos Ex-governadores em comemoração ao mês dos
PDG’s. Contou um fato que considera marcante sobre LIONS ao
discorrer sobre a história que viveu enquanto presidente do conselho de
governadores após o redistritamento no ano de dois mil, e que em
virtude da visita do Presidente Internacional estavam retornando de um
passeio turístico ao pantanal, para Cuiabá e, havia um bloqueio na
estrada promovido pelo MST em que não deixavam passar nada e
ninguém, e preocupados com os compromissos agendados em Cuiabá
foram conversar com os líderes do movimento para argumentar a
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liberação da caravana, e os líderes reconheceram o PID Wady Lacerda
pelo trabalho prestado em Cuiabá e autorizaram a passagem do Lions;
e ficou a lição da imagem do Lions e dos Leões pelo serviço prestado
voluntariamente e garantiu que falará mais amanhã na palestra sobre a
imagem pública de Lions Internacional. Parabenizou e deu as boasvindas aos Leos de Pires do Rio e à Camila pela Liderança. Encerrou
sua participação falando sobre a audiência concedida no dia de hoje
pelo Prefeito Adib que assumiu ajudar o Lions Clube de Catalão através
de parcerias, ao que o agradeceu e pediu que ficasse registrado nos
anais deste evento. Companheiro governador assumiu a palavra para
seu pronunciamento e começou cumprimentando e agradecendo os
companheiros Edna e Anilson, casal presidente que tem se dedicado
algum tempo para a realização desta Reunião do Conselho, e que tem
feito um belo trabalho à frente do Lions Clube de Catalão. Disse ao PID
Fabrício que o convívio desde quarta-feira tem proporcionado um
estreitamento do relacionamento e a descoberta de afinidades e, que
está engajado no seu projeto à Presidente Internacional. Agradeceu a
presença do PCC Nadim Kadi e se dirigiu ao companheiro Genésio
dizendo que o considera um estudioso do movimento leonístico e que
sempre o tem citado como exemplo. Revelou que o vereador Deusmar
assumiu o compromisso junto com o Prefeito Adib no projeto de
reforma da sede do Lions de Catalão e que deseja que seja um passo
para intensos trabalhos em parceria para o benefício da comunidade.
Saudou companheiro Alberto chamando-o de parceiro de toda hora e
teceu elogios para com seu trabalho na mútua. Ao companheiro Paulo
Omar, que está chegando de Recife com mais bagagem e
conhecimento leonístico, ofereceu-se no que precisar para que seu ano
de governador seja produtivo e de conquistas. Parabenizou a
companheira Leo Camila pelo trabalho de fundação do Leo Clube de
Pires do Rio e disse acreditar na força jovem. Agradeceu companheiro
Nahim pelo trabalho na secretaria e que agora assumirá a tesouraria do
distrito. Ao companheiro Isaias externou palavras de agradecimento
pelo trabalho à frente do Comitê de Honra em substituição ao
companheiro João Silva que por problemas de saúde, seu e da
companheira Diva, não puderam participar conosco; e falou que dia
dezessete, próximo, a governadoria oferecerá um jantar para celebrar o
mês dos ex-governadores e agradeceu de modo especial a
companheira Maria do Carmo Costa Dias, que está organizando com
todo carinho essa recepção aos PDG’s. Falou sobre a campanha “Lions
na Estrada” realizada no dia de ontem, onde três clubes se uniram para
realizá-la: Catalão com a logística, Benincá com planejamento e
Quirinópolis com a doação de armações de óculos, e companheiro José
Obeid que trouxe sua unidade móvel para os atendimentos
oftalmológicos, e com seu entusiasmo e dinamismo motivou a todos
para a realização com sucesso dessa campanha; parabenizou a todos
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pelos resultados alcançados e, em especial aos companheiros de
Catalão que assumiram o duplo desafio: da campanha e da
organização da Reunião do Conselho e, em nome dos Companheiros
Agostinho e Santa agradece de coração o empenho e o trabalho de
cada um. Agradeceu aos companheiros Geraldo Ribeiro da Silva, do
Lions Clube de Catalão e Aparecido Manoel Rodrigues, do Lions Clube
de Pires do Rio pelo patrocínio das bebidas para o evento. E à
caçulinha da família leonística, companheira Leo Fabiana, parabenizou
pela posse e pela coragem em assumir a presidência, o que já
demonstrou ao fazer seu discurso e lhe desejou sucesso na gestão; e
seguiu entregando alguns reconhecimentos enviados por Lions
Internacional, a saber: Lions Clube de Jataí recebeu o sponsor de
estandarte pela conclusão de duas atividades dentro dos quatro pontos
do centenário e o sponsor de lapela pelos anos dedicados ao leonismo
para os companheiros Meire – dez anos, Kalil – vinte e cinco anos,
Kleide – vinte e cinco anos, Beatriz – dez anos e Adelino – trinta e cinco
anos; Companheiro André Parreira do Lions Clube de Quirinópolis
recebeu seu Certificado de Participação no treinamento para Presidente
de Região e seus companheiros de clube Kleiton, Maria Costa, Maria
Iris, Sebastião receberam o sponsor de dez anos de leonismo, e os
companheiros Sivaldo, Sonimar e Maria Odete o sponsor de vinte anos
de leonismo e o companheiro Dario o de quarenta anos de leonismo;
em seguida entregou os pins prata do centenário pela inclusão de
novos associados para os companheiros: José Felipe/Pires do Rio,
Tadeu/Bandeirantes Benincá, Stephany, Kilderson, Lara, Lucelia e
Eliane/Catalão, Evanilde/Goiânia Sul. Pediu compreensão para o
cumprimento da programação da RCD dentro do horário pois há muitos
assuntos a tratar, antecipou agradecimentos ao companheiro Muriel/ de
Mineiros, pelo tema da palestra sobre coaching no leonismo e disse
acreditar na contribuição para o planejamento e serviços mais
assertivos de nossas ações; falou que está satisfeito com os resultados
alcançados até agora, mas que ainda há muitos desafios a serem
trabalhados. Adiantou que devido a necessidades prementes fará
mudanças em seu gabinete. Agradeceu a sua família, Leila e Gabriel,
pelo apoio, dedicação, perseverança e resiliência para continuarem
nessa jornada que é a governadoria. Disse que seu maior apoio e força
vem do empenho e dedicação dos companheiros que acreditam e que
trabalham para termos um distrito mais forte e assim, os objetivos
lançados para este ano leonístico serão alcançados. Adiantou que
próxima semana estará visitando o Distrito LC-cinco, em especial o
Governador companheiro Edson, em São José dos Campos/São Paulo
para buscar mais conhecimento sobre o Programa de Irmanação, e
acredita que, se eles podem nós também podemos e que está confiante
que teremos novidades para a convenção. E, encerrou seu discurso
com a feliz notícia que recebeu de seus vice-governadores, de que
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querem dar continuidade aos projetos, sobretudo o conhecimento para
termos vários e muitos clubes fortes, prontos para os projetos de
grande impacto. Ao concluir suas palavras convidou sua domadora
para conduzir a Oração pelo Brasil, e, agradeceu a toda equipe de
companheiros que trabalharam no cerimonial, às autoridades e
convidados que abrilhantaram esta festiva, à toda equipe do Lions
Clube de Catalão que trabalharam incansavelmente para o bom
andamento e realização desta RCD, à todas as delegações que
engrandecem e fazem deste encontro um momento maravilhoso de
companheirismo. Pediu ajuda aos companheiros anfitriões para orientar
e conduzir os visitantes ao local do jantar, no Salão do SESI. E as vinte
e duas horas e quarenta e cinco minutos encerrou esta Sessão Solene
e, convocou os companheiros Leões para a primeira plenária da
Reunião do Conselho Distrital, amanhã às oito horas neste mesmo
local. Nada mais havendo a relatar, eu, Leila Cristina Teza, secretária
distrital, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será
assinada por mim e o Governador do Distrito LB-dois.
Catalão - GO, 10 de fevereiro de 2017.
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