Associação Internacional de Lions Clubes
Distrito LB-2 - Goiás e Tocantins
ATA DA PRIMEIRA PLENÁRIA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DO
DISTRITO LB-2, DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES,
REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2017, EM CATALÃO/GO.
Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às oito horas e
trinta minutos, no Auditório da Faculdade Cesuc, situada à Rua Professor
Paulo Lima, número cem, no Bairro Dona Matilde, na cidade de Catalão,
estado de Goiás, reuniram-se os membros do Conselho Distrital, demais
associados dos Lions clubes do DLB-2 e, convidados em assembleia
ordinária. A mesa diretora foi presidida pelo Governador do Distrito o
Companheiro Leão Henrique Heliodoro Teixeira Neto, acompanhado pela
Secretária Adjunta, companheira Leila Cristina Teza, Presidente do Lions
Clube de Catalão Companheira Leão Edna Maria Aires da Silva Costa; Diretor
Internacional Ano Leonístico dois mil e seis barra dois mil e oito companheiro
Leão Fabrício de Oliveira; Diretor Internacional Ano Leonísticoum mil novecentos
e oitenta e quatro barra um mil novecentos e oitenta e seis companheiro Leão
Zander Campos da Silva; Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Governadores
do Distrito Múltiplo LB 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 NadinKadi; Primeiro ViceGovernador do Distrito LB-2 Companheiro Leão Paulo Omar da Silva; Segundo
Vice-Governador do Distrito LB-2 Companheiro Leão Alberto Cavalcante;
Secretário do Distrito e Governador do Distrito ano leonístico dois mil e dez barra
dois mil e onze Companheiro Leão Nahim Hanna Halum Filho; Governador do
Distrito LB-2 Ano Leonístico dois mil e catorze barra dois mil e quinze e presidente
Imediato do Comitê de Honra do Distrito LB-2 Companheiro Leão Isaias Costa
Dias; Presidente do Distrito Leo LB-2 Companheira Leo Camila Juliana Lobato Cruz;
e, Presidente do Leo clube de Catalão Frank Douglas. Para iniciar os trabalhos

da manhã, o governador convidou o VDG CL Alberto Cavalcante para
Saudar a Bandeira do Brasil, em seguida todos entoaram o Primeiro Estrofe
e o Estribilho do Hino à Bandeira. Para completar o rito protocolar a
invocação a Deus foi feita pela companheira Isalfa Luzia França Silva, do
Lions Clube de Catalão. Na sequência, o PDG CL Nahim Hanna Halum Filho
foi convidado para expor os assuntos da secretaria do distrito, que
começou pela leitura das Atas da Segunda Reunião do Conselho Distrital,
mas foi interrompido pelo pedido de dispensa formulado pelo VCC CL
Genésio Lima dos Reis diante o esclarecimento de que elas foram enviadas
por email para todos os membros do Conselho Distrital, tendo seu pedido
acatado por unanimidade. Em seguida, PDG Nahim tratou de apresentar as
Portarias emitidas pelo governador, com datas retroativas a primeiro de
janeiro de dois mil e dezessete, que foram: a de número sessenta e
quatroque destituiu Guilherme José da Silva do cargo de tesoureiro do
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distrito; a de número sessenta e cincoque destituiu o PDG companheiro
leão Nahim Hanna Halum Filho do cargo de secretário distrital e o nomeou
para o cargo de tesoureiro do distrito; a de número sessenta e seis que
nomeou a companheira leão Leila Cristina Teza para o cargo de secretária
do distrito; a de número sessenta e sete que destituiu Luiz Carlos de
Oliveira do cargo de diretor de protocolo; a de número sessenta e oito que
nomeou a companheira leão Valéria Alves Garcia Manso, do Lions Clube de
Goiânia Sul, para o cargo de Diretora de Protocolo do Distrito LB2; a de
número sessenta e nove que destituiu Sebastião de Oliveira Camilo do
cargo de Assessor de Preservação e Conscientização em Prol da Audição do
Distrito LB2. No encerramento de sua explanação o governador agradeceuo pelo trabalho, e colocou as atas em discussão e votação; que foram
aprovadas por unanimidade. Em seguida, PDG CL Nahim apresentou
através de telão a prestação de contas da tesouraria, lembrando que na
segunda reunião do conselho em Porangatu/GO foi aprovada a prestação
de contas de primeiro de julho a nove de novembro. E, nesta reunião do
conselho foi apresentada as contas de dez de novembro à trinta e um de
dezembro de dois mil e dezesseis, como segue: recebido R$ 5.606,00(Cinco
mil, Seiscentos e seis reais) de taxas distritais, recebido R$ 21.194,96(Vinte
e um mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) de
reembolso de Lions Internacional pelos relatórios de despesas de viagens
aos clubes do distrito, e, receita de R$16.000,00(Dezesseis mil reais) de
aporte do governador; totalizando o valor de R$ 42.800,96(Quarenta e dois
mil, oitocentos reais e noventa e seis centavos) de receitas. Os pagamentos
efetuados foram para pins/troféus o valor de R$ 8.193,00(Oito mil, cento e
noventa e três reais), material de escritório R$60,90(sessenta reais e
noventa centavos), viagens R$ 7.153,13(sete mil, cento e cinquenta e três
reais e treze centavos), despesas administrativas R$ 396,80(trezentos e
noventa e seis reais e oitenta centavos), despesas remanescentes da
instalação de gabinete R$3.650,00(três mil, seiscentos e cinquenta reais),
pagamento aporte governador R$ 9.000,00(nove mil reais); conselho
governadores R$ 10.054,20(dez mil, cinquenta e quatro reais e vinte
centavos), repasse ao 1VDG R$ 1.972,53(um mil, novecentos e setenta e
dois reais e cinquenta e três centavos), repasse Leo R$ 1.952,84(um mil,
novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos);
totalizando os pagamentos em R$ 42.433,40(quarenta e dois mil,
quatrocentos e trinta e três reais, quarenta centavos); ficando um saldo
positivo entre receitas e despesas de R$ 367,56(trezentos e sessenta e sete
reais e cinquenta seis centavos). O próximo período apresentado foi de
primeiro à trinta e um de janeiro de dois mil e dezessete, onde se teve uma
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entrada de receita proveniente de taxas distritais de R$ 4.191,50(quatro
mil, cento e noventa e um reais e cinquenta centavos) e, pagamentos de
pins/troféus de R$ 2.299,00(dois mil, duzentos e noventa e nove reais),
viagens R$690,01(seiscentos e noventa reais e um centavos), despesas
administrativas R$ 120,65(cento e vinte reais e sessenta e cinco centavos),
com total de saídas de R$3.109,66(três mil, cento e nove reais e sessenta
seis centavos). Saldo final positivo de R$ 1.081,84(um mil, oitenta e um
reais e oitenta e quatro centavos) para o período. PDG Nahim encerrou sua
prestação de contas oferecendo para consulta um livro encadernado com
todas as notas, recibos e documentos fiscais das despesas contabilizadas,
agradeceu aos clubes que já fizeram o pagamento da taxa distrital
referente ao segundo semestre, e pediu compreensão aos demais para
regularização do pagamento o quanto antes uma vez que os compromissos
da governadoria com a convenção são de grande peso e responsabilidade.
Governador agradeceu novamente o trabalho prestado ao distrito e
colocou em apreciação a matéria apresentada pelo PDG Nahim a qual foi
aprovada por unanimidade. Na sequência dos trabalhos, o governador
convidou o Diretor da Mútua, o Segundo Vice-Governador Companheiro
Alberto Cavalcante para sua prestação de contas. O que fez de forma muito
explícita e didática, a começar sobre os questionamentos básicos do Que é,
Quem a compõem, Finalidade, Valores da jóia e chamadas, Como é
administrada, Como é feito o pagamento, e o mais importante, a discussão
sobre o valor da solidariedade prestada entre os associados. Esclareceu
que os clubes com débitos anteriores à sua gestão se deve primeiramente
à falta de cobrança do gestor da mútua e que agora, após as dúvidas
elucidadas, alguns já acertaram seus débitos, outros parcelaram e estão
em dias com o acordo, e outros aderiram à proposta apresentada em
Porangatu; mas ainda está tendo dificuldade de comunicação com alguns
clubes. Informou que hoje constam vinte e seis clubes afiliados e o saldo é
de R$ 8.246,67(oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete
centavos) até final de fevereiro. A seu convite, companheiro Paulo Omar
fez um breve testemunho sobre o recurso disponibilizado pela mútua, no
valor de R$ 5.904,00(Cinco mil, novecentos e quatro reais) para a
beneficiária do falecido companheiro Ailton Garcia Barbosa do Lions Clube
de Ceres. Companheiro Valderez também deu seu depoimento sobre os R$
6.096,00(Seis mil, noventa e seis reais) que a viúva do companheiro Valdir
do Lions Clube de Jataí recebeu e que foi de extrema importância naquele
momento e que lhe deu tranquilidade. O fato é que a credibilidade está
sendo restaurada e o saldo também. Agradeceu os clubes de Aparecida de
Goiânia, Palmas e Goiânia Norte pelo ingresso de seus primeiros associados
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à Mútua. Agradeceu os Lions clubes de Araguaína, Goiânia Marista, Goiânia
Sul que estão em dia com as chamadas. E destacou especialmente três
clubes: Ceres e Uruaçu, que tinham débitos anteriores e já quitaram; e,
Jataí, onde fez uma reverência enaltecedora sobre o trabalho do
Companheiro Valderez, presidente do clube, pois tinham um débito de
mais de R$8.000,00(Oito mil reais) e que foi negociado em dez prestações
de R$ 845,00(Oitocentos e quarenta e cinco reais) e já estão na sexta
mensalidade paga. Por esses casos é que estamos com o saldo de mais de
dez mil reais em caixa. Companheiro Alberto disse que o foco no primeiro
semestre foi de se organizar e organizar a documentação da mútua, e, que
agora no segundo semestre voltará os esforços para os clubes não afiliados
ou seja, intensificará as mensagens para que os presidentes de divisão, de
região, os presidentes dos clubes de: de Anápolis, Cachoeira Alta, Caldas
Novas, Goiânia Bandeirantes Benincá, Goiânia Branca Fajardo, Goiânia
Serra dos Pirineus, Goiânia Tocantins, Goiânia Buritis, Ipameri, Itapaci,
Itapuranga, Morrinhos, Ouvidor, Palmas Adão Cordeiro, Pires do Rio, Porto
Nacional, São Miguel do Araguaia, Senador Canedo e Uruana trabalhem
seus associados para se afiliarem na mútua. Terminou sua apresentação
dizendo que repassará para todos os clubes toda documentação de
recebimentos e pagamentos de modo que todo mundo saberá de todo
mundo. Ao final, companheiro governador pediu ao Companheiro Alberto
que disponibilizasse também os extratos da conta bancária da mútua
atualizados até trinta e um de janeiro para conhecimento da
movimentação financeira e, em seguida colocou em discussão o relatório
apresentado e não havendo nada ao contrário, este foi aprovado por
unanimidade. Governador convidou a Assessora do Concurso Distrital,
companheira Luciana Nunes para tratar de seu relatório. Companheira
Luciana foi breve o bastante mas deixou seu recado, disse que desde a RCD
em Porangatu, em novembro, para esta semana, em fevereiro, não teve
muita alteração no quadro geral de pontuação, devido ao recesso de final
de ano, mas que para a convenção, em abril, o quadro de pontuação estará
disponível. Pediu atenção aos secretários na hora de fazer seus informes,
pois a pontuação é dada a partir do que é informado. No mais, agradeceu a
presença de todos em sua cidade e desejou um bom aproveitamento do
evento que foi cuidadosamente preparado para receber a todos.
Governador agradeceu seu desempenho à frente do concurso e que
aguardará, juntamente com todos, a pontuação parcial em Caldas Novas.
Atendendo um pedido especial do VCC Genésio Lima dos Reis, chama-o
para seu pronunciamento em virtude de sua saída no período da tarde.
Companheiro Genésio agradeceu pela concessão especial e após
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cumprimentar a mesa diretora se dirigiu em especial ao PID Fabrício,
orador oficial desta reunião, para registrar uma probabilidade muito
pequena de acontecer em nosso Distrito LB-2, com sua especial presença, e
explicou para os demais que para Lions Internacional há quatro instancias
executivas; a primeira e mais importante é a do clube que elege a sua
diretoria em Assembleia do clube, em seguida vem o distrito, depois do
distrito múltiplo e, por fim, a diretoria internacional cuja executivo é o
presidente internacional. Neste evento em Catalão, especificamente, estão
presentes os três candidatos das esferas superiores: companheiro Paulo
Omar, candidato à governador do Distrito LB-2; ele próprio, candidato a
Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB, e o
companheiro Fabrício, candidato à presidente Internacional da nossa
Associação. Mas, especificamente, o destaque vai para os intervalos de
anos entre um candidato e outro a presidente internacional, que em média
são a cada vinte anos. No Múltiplo são a cada quatro anos, em virtude do
rodízio entre osdistritos; de modo que, com a presença do PID Fabrício, e a
sua própria candidatura à presidente do Conselho de Governadores a
probabilidade de reunir os três candidatos foi possível, e, provavelmente,
este fato poderá se repetir novamente daqui a vinte anos, se o candidato
estiver presente, e se houver candidato do distrito à presidente do
conselho de governadores. Destacou também que Lions Internacional só
realiza eleições de dirigentes nas Convenções respectivas, mas, existem
colegiados que fazem esse papel de direção, de procurar consensus para
que os candidatos se apresentem com mais harmonia e que seja a maneira
mais produtiva. O colégio de diretores, ex-diretores, presidente e expresidentes internacionais se reúnem em cada área jurisdicional, para
discutir as questões atinentes a área. No nosso caso, a área três se reúne
no FOLAC, e é lá que os candidatos a diretores internacionais são
recomendados, e também o candidato da área para o cargo de presidente
internacional. Companheiro Genésio finalizou sua instrução dizendo que o
companheiro Fabrício já está se encaminhando para consagrar-se o
candidato da área três. Companheiro governador agradeceu pelo
esclarecimento das indicações do processo de eleição nos níveis de Lions.
Deste momento em diante, os presidentes de região e divisão foram
chamados para apresentarem seus relatórios. Presidente de Divisão D-3,
Companheiro Amauri de Oliveira faz seu relato afirmando que os clubes de
sua divisão: Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goiânia Branca Fajardo,
Goiânia Helen Keller, Goiânia Sul e Goianira estão todos em dias com suas
obrigações financeiras, participaram das atividades proposta na região D,
tais como a Feira de artesanato na praça Lions, plantio de árvores, além de
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seus trabalhos individuais com números expressivos de atendimentos e
doações. O presidente da região D, companheiro Manoel do Bonfim, após
cumprimentos anunciou a abrangência da sua região e acrescentou que o
Lions Clube de Anápolis Altruísta está em vias de reestruturação. Mas, por
outro lado, tiveram o fechamento do Lions Clube de Goiânia Serra dos
Pirineus. Relatou que foram propostas algumas atividades com os clubes
da região e tiveram a realização com sucesso da primeira exposição
beneficente da região D com artesanato, cultura, moda e gastronomia na
Praça do Bosque do leão; foi realizado também a campanha de plantio de
árvores na Avenida Nápoles na região do Jardim das Aroeiras, quatrocentas
mudas de árvores que irão substituir os Jamelões. Foram realizadas sete
reuniões na região até agora e tem-se proposta para mais três campanhas:
uma campanha humanitária em prol de uma instituição que atende
pessoas com deficiência mental, que será coordenada pela companheira
Andrea, presidente de Divisão D-1, que aproveitou o momento para
justificar a sua ausência em decorrência de assuntos particulares; a outra
campanha, será para um transito mais humanizado em prol da vida; e a
última, um mutirão de revitalização em prol do meio ambiente e qualidade
de vida em local a ser definido. Informou que será realizado também no dia
oito de abril, o primeiro seminário sobre estudo sobre e Lions, das treze
horas e trinta minutos até às dezoito horas com a presença do governador;
informou também que estão agendando entre os dias sete a dezoito de
junho as posses das novas diretorias, com a presença do governador
companheiro Henrique e do vice-governador companheiro Paulo Omar,
que estará recepcionando os seus futuros presidentes. Encerrou sua
apresentação dizendo que a região D continua firme e forte dando
respostas para que Unidos passamos servir sempre mais e melhor.
Companheiro governador agradeceu pelo empenho e dedicação para
motivar e agregar atividades conjuntas na região D e o convidou para se
aproximar da mesa para receber alguns reconhecimentos de Lions
Internacional para os clubes da região que não se fazem presentes nesta
RCD para serem entregues em momento oportuno: Lions Clube de Goiânia
Paranaíba, o reconhecimento dos leões daquele; Clube Lions Clube Goiânia
Tocantins o reconhecimento pelo tempo de serviço prestado aos
companheiros; Lions Clube Goiânia Marista também o reconhecimento
pelas atividades prestadas e, o Lions Clube Goianira pelo serviço prestado
nas campanhas do Centenário. Companheiro Governador interrompeu a
sequência de relatórios para anunciar a presença dos PDG’s Etebaldo,
Carlos Roberto e Judas Tadeu e os convidou para fazerem parte da mesa
diretora. Em seguida, convidou a Presidente divisão C2, companheira
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Neuzira Maria Pereira para apresentação dos seus relatórios. Informou que
seus clubes são o de Itapuranga, Rialma, Ceres e Rubiataba e relatou que
como a maioria estava de recesso alguns clubes estão com as taxas em
aberto mas que logo tudo estará regularizado, inclusive a mútua. E
detalhou um pouco mais os serviços prestados pelo seu clube, de
Rubiataba, como a festa das Crianças realizada a mais de vinte anos,
parceria com programas da igreja católica, e a construção em regime de
mutirão de casas para pessoas carentes que fazem a mais de trinta e seis
anos. Companheiro Governador, ao final de seu relato, pediu atenção
especial ao clube de Itapuranga e, se possível, fizesse uma visita ao de
Uruana, mesmo esse último não estando em sua divisão mas que seria
importante oferecer ajuda ao companheiro Teixeira; lembrou que esses
dois clubes ainda não participaram de eventos do distrito. Em seguida,
convidou companheiro Aparecido Manoel Rodrigues, presidente de divisão
E-2 que informou que fazem parte da sua área os clubes de Morrinhos, Rio
Quente e Pires do Rio com total de noventa e três associados. Está tendo
alguma dificuldade com o Lions de Morrinhos mas que se empenhará para
leva-los para convenção. E falou um pouco mais sobre seu clube, o de Pires
do Rio: campanha de plantio de árvores que coincidiu com a visita do
governador, a festa de natal para as crianças da maternidade e do asilo,
doação mensal de pó de café ao asilo, e campanha de saúde na feira livre
todo último domingo do mês, aproveitou para se comprometer com o VDG
Alberto no empenho de auxiliar os associados de Pires do Rio e Morrinhos
a ingressarem na Mútua. Ao final, companheiro governador agradeceu
pelo trabalho realizado na divisão e o convidou para chegar até a mesa
para receber a comenda de Lions internacional para ser entregue ao Lions
Clube Pousada do Rio Quente pedindo que faça essa visita em seu nome.
Continuou com os relatórios da divisão F ao chamar o companheiro
Frederico, e aproveitou para fazer uma consideração a respeito da
participação do Lions Clube de Ouvidor na campanha do Lions na estrada,
dizendo que a contribuição do clube foi muito importante para o sucesso
da mesma. O Presidente da Divisão E-3, Companheiro FrederycoLisbôa
Lobo informou que está responsável pelos clubes de Ouvidor e Catalão, e
que ambos os clubes são extremamente ativos, fazem vários projetos
parecidos como por exemplo doações de cestas básicas, plantio de árvores,
empréstimos de muletas e cadeiras de rodas e a campanha de dois dias
atrás com os caminhoneiros no posto Comboio foi um exemplo de trabalho
Interclubes. E destacou a campanha realizada por seu clube, de Ouvidor,
que é o Café com Carinho que é feito tanto no asilo como também nas
residências, sempre atendendo pessoas idosas e carentes de atenção.
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Finalizou entregando aos presentes uma latinha adesivada com a marca do
clube e nome da campanha de meio ambiente contendo sementes e adubo
para enfatizar a preocupação que devemos ter com nosso futuro.
Companheiro governador agradeceu aos Lions Clube de Ouvidor pela sua
latinha e, pela iniciativa da campanha. Ao seguir com o programa, o
governador convidou o companheiro André Luiz Parreira, presidente de
região F, que relatou que sua região é composta de cinco clubes:
Quirinópolis, Jataí, Mineiros, Rio Verde e Cachoeira Alta, sendo estes dois
últimos clubes que necessitam ainda de atenção mais de perto pois estão
tendo dificuldades, os demais são clubes fortes e atuantes com projetos de
grande impacto nas suas comunidades. Pediu a colaboração da secretária
do clube de Mineiros, companheira Margareth, e do presidente do clube
de Jataí, companheiro Valderez para juntos falarem sobre seus trabalhos.
Entre outros, foi citado os cursos profissionalizantes e a escola de braile de
Mineiros, o Centro de Ensino especial Érica de Melo Barbosa de Jataí, e a
escola especial com 170 alunos com deficiências diversas mantida por
Quirinópolis. Ao finalizar seu relatório, convidou a todos para participarem
e prestigiarem o interclube da região F no próximo dia 4 de março em
Quirinópolis. Companheiro governador, agradeceu pelo empenho em
resolver os problemas de sua região e o convidou para ir até a mesa
receber o reconhecimento de Lions Internacional ao Companheiro
Eurípedes do Lions Clube de Rio Verde e também do Companheiro Marcelo
Monteiro Marques; o governador disse acreditar que a realização do
interclube na região pode aproximar os dois clubes com dificuldades e que
soluções podem surgir com a interação com o grupo e que está confiante
que o levantamento do patrimônio do Lions Clube Rio Verde Sudoeste em
cartório pode ser facilitado com a presença do companheiro Xavier em Rio
Verde. O próximo a ser convidado a prestar seu relatório foi o presidente
da região G, companheiro Carlos Ribeiro de Oliveira, que informou que sua
região compreende os clubes de Formosa da Imperatriz, Formosa Raio de
sol e Valparaíso; justificou a ausência dos clubes de Formosa Raio de Sol e
de Valparaíso assim como do companheiro Julio Sena presidente de divisão
G1, que por motivos pessoais não puderam estar presentes. Reforçou que
os clubes estão bem, empenhados em cumprir a missão de servir e
principalmente a de prestar o serviço de melhor qualidade a comunidade.
Encerrou seu relatório convidando a todos para participarem do interclube
da região G que será no dia onze de março, com as presenças do
Governador Henrique e do Vice-governador Paulo Omar. Governador
agradeceu pelo relatório breve e pediu atenção e participação mais
próxima ao clube de Valparaíso, se possível contribuir com uma visita.
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Encerrou, assim, a fala dos presidentes de região e de visão, e passou a
palavra ao PDG companheiro Isaias Costa Dias para suas considerações, vez
que está substituindo o IPDG companheiro João Silva na presidência do
Comitê de Honra. Companheiro Isaias explanou sobre os requerimentos
recebidos por ele, como presidente da Comissão de Moções, e começou
lembrando a todos dos acontecimentos vivenciados no distrito que
interferiram no andamento dos trabalhos e na imagem da mútua e,
seguindo o atual desejo de mais transparência nos atos, disse que um dos
requerimentos de moção tem por escopo alterar o estatuto no sentido de
criar um dispositivo respeitante à censura moral do governador e
argumentou que no estatuto tem-se os deveres e responsabilidades dos
clubes, não havendo alguma responsabilidade do governador. Então,
finalizou dizendo que a proposição tem um aspecto preventivo e traz a
questão sobre a prestação de contas transparente através de publicações
dos atos e fatos relevantes no site do distrito para conhecimento de todos
os associados. Sobre o outro requerimento, disse se tratar de alteração do
dia do chá das domadoras que haja uma mudança de horário, uma questão
mais técnica que tem haver com o modus Operandi da convenção.
Encerrou suas palavras justificando sua ausência na convenção deste ano
por assuntos particulares agendados anteriormente e que já possui um
substituto para a Comissão de Moções. Governador agradeceu a
participação ativa do PDG Isaias e, em seguida declarou uma pausa de
vinte minutos para o coffee break. Ajuntados todos novamente,
governador deu sequência aos trabalhos passando a palavra ao PDG Nahim
que pediu aos Presidentes de Comissões nomeados para a quinquagésima
primeira convenção que indiquem seus membros caso não o tenham feito
ainda e, fez a leitura das portarias que os nomearam, a saber: de número
cinquenta e sete que nomeou o PDG Carlos Roberto Silva para o cargo de
presidente da Comissão de Credenciais; de número cinquenta e oitoque
nomeou o PDG Isaias Costa Dias para o cargo de presidente da Comissão
de Moções e Recomendações e os companheiros Elton Valdir Schmitz, Jane
Fontana, Hélio Caixeta e José da Silva Pinto como membros adjuntos da
comissão;de número cinquenta e nove que nomeou o PDG Judas Tadeu
Nunes Nóbrega para o cargo de presidente da Comissão de Estatutos e
Regulamentos e os companheiros Euzebio João Fontana, Viviane Martins
de Moura Nóbrega e Alcides Mario Brombatti;de número sessentaque
nomeou o PDG Marcos Antônio Silva para o cargo de presidente da
Comissão de Indicação de Candidatos e Eleições. Governador aproveitou
para repassar as mãos do Presidente da Comissão de Estatutos e
Regulamentos a moção apresentada pelo PDG Isaias. Em seguida,
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companheiro governador convidou a presidente do Lions Clube de Catalão,
companheira Edna para suas considerações; que primeiramente agradeceu
ao PID Zander a doação dos quarenta e sete óculos enviados para
campanha que será finalizada na próxima semana, e entregou um mimo ao
PID Fabrício em agradecimento ao seu aceite do convite para orador oficial
do evento; o mimo se tratou de uma tela confeccionada pela artista e
companheira Maria da Glória, de Catalão. Seguindo com o roteiro, o
governador convidou a companheira Elizabeth Fernandes diretora da
convenção que tratou de assuntos pertinentes ao evento; fez o convite
para a “Convenção da Família” em comemoração ao centenário que se
realizará entre os dias vinte e oito de abril a primeiro de maio; repassou
informações sobre os pacotes disponíveis no grupo DiRoma e frisou a
preocupação com as reservas pois se trata de período com alta lotação
hoteleira em virtude do feriado e informou o nome da senhora Maria Rita
e o telefone 0800-6489-8000(zero oitocentos, seis quatro oito nove, oito
mil) para reservar diretamente no diRoma; apresentou o valor da inscrição
de R$ 150,00(cento e cinquenta reais) até o dia dez de abril, a partir desse
data até a convenção o valor será de R$ 180,00(cento e oitenta reais);
repassou informações gerais sobre a programação que se iniciará no dia
vinte e oito pela manhã com a Toca do Leão e a tarde a quarta reunião do
conselho distrital e a noite a abertura da convenção seguido de jantar, dia
vinte e nove a partir das oito horas da manhã, teremos o hasteamento das
bandeiras na praça do Lions, as sessões plenárias, escola de dirigentes, as
eleições, palestras com conteúdo leonístico e de motivação e finalizaremos
o dia com o desfile leonístico; a noite será livre; no domingo, dia trinta,
teremos o café das domadoras e a partir daí o domingo será livre para
confraternização e lazer, e a noite a programação é a partir das dezenove
horas com a revelação dos presentes secretos, a premiação da convenção e
o encerramento com o baile do governador, com traje de época, anos
vinte. Na sequência o PID Zander fez a apresentação do Orador Oficial PID
Fabrício. Este começou sua oratória agradecendo e enaltecendo o trabalho
incansável o PID Zander em crescer o leonismo dentro do distrito LB2
através das obras do Lions Clube de Goiânia Sul. Com ajuda do telão, fez
sua explanação tratando sobre a imagem do Lions, que é o poder mais
importante para toda e qualquer organização, pois é a representação
mental consciente ou não, formada a partir de vivências, lembranças e
percepções passadas e que também podem ser influenciadas e
modificadas por atitudes e opiniões; em se tratando de uma organização
pública como é a nossa, também nos tornamos públicos e nossos atos e
ações analisados de acordo com a opinião pública vai refletir na imagem do

Associação Internacional de Lions Clubes
Distrito LB-2 - Goiás e Tocantins
Lions, daí a grande importância que nós devemos ter exatamente com a
nossa imagem pessoal; hoje a alma do negócio e das organizações se
chama reputação, não basta mais ser conhecido, é preciso ser respeitado
para inspirar confiança e assegurar uma escolha; se somos conhecidos e de
muito prestígio certamente muitas pessoas são e serão atraídas a
pertencer a nossa organização, mas também depende muito dos
Associados locais e do clube ao qual vocês estão vinculados; outra questão
relevante é a de que construímos a imagem de Nossa organização
principalmente pelo serviço de forma que atrairmos as pessoas através do
serviço e as pessoas estão mais exigentes, querem pertencer a uma
organização de sucesso, de prestígio, e querem se sentir úteis não querem
participar de nossa organização apenas para jantares, participar de
momentos de companheirismo, que são fundamentais, essenciais para
manter a nossa chama, mas elas querem fazer alguma coisa por outras
pessoas principalmente aquelas pessoas que necessitam de ajuda, e, é
exatamente através do serviço que nós podemos fazer isso, manter os
nossos associados através do serviço, e esse é um grande desafio.
Portanto, pediu para avaliarmos melhor as postagens, sobretudo as de
festividades com os leões segurando copos de bebidas, precisamos
entender como o público externo nos vê, portanto, temos que ter algumas
restrições sobre essas postagens, talvez uma orientação de especialista de
como proceder com as nossas publicações. Ao apresentar algumas fotos de
atividades de serviços, mostrou da campanha realizada na quinta-feira,
intitulada Lions na Estrada, com foco no atendimento de caminhoneiros e
motoristas; parabenizou a todos que trabalharam na campanha, assim
como os clubes envolvidos: Catalão, Ouvidor, Quirinópolis e Bandeirantes
Benincá que foi o grande idealizador dessa campanha, reconheceu a
iniciativa do companheiro José Obeid, Assessor de Ação em prol da Visão
do distrito que soube envolver os clubes. Encerrou sua palestra entregando
alguns reconhecimentos: o pin prata à companheira Viviane Martins
Nóbrega pela Fundação do Lions Clube Goiânia Bandeirantes Benincá, o pin
prata ao companheiro Paulo Manso também por apadrinhar novos
Associados, o pin do centenário para o companheiro Agostinho associado
fundador do Lions Clube Catalão pelos 41 anos de leonismo, o pin
presidencial para os companheiros Bebeto do Lions Clube de Catalão, o
companheiro José Obeid, a companheira Leo Camila Juliana e o
companheiro Leo Frank Douglas. E juntamente com o PID Zander,
outorgaram em nome do presidente internacional Bobby Corlew o
certificado de apreciação seguindo a indicação do governador Henrique,
aos companheiros Edvaldo Júnior Cerqueira de Oliveira - tesoureiro do
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Lions Clube Araguaína Tocantins, o PDG companheiro Nahim Hanna Halum
Filho agora tesoureiro do distrito, companheira Isalfa Luzia França Silva e
Edna Maria Costa presidente do Lions Clube de Catalão, e, por decisão
pessoal, o governador companheiro Leão Henrique Heliodoro Teixeira
Neto, em reconhecimento a seu serviço prestado e sobretudo em função
da liderança que exerce no distrito LB2, no distrito múltiplo LB. E, PID
Fabrício reforçou o convite para a recepção ao presidente internacional
Bob Corlew, em Brasília nos dias vinte e um e vinte e dois de fevereiro. PID
Zander, justificou sua ausência na abertura solene em virtude de
solenidade de formatura na Fundação Banco de Olhos de Goiás, e informou
que por falta de repasse de informações dos clubes sobre as campanhas
realizadas durante o mutirão da saúde o LB-2 ficou em segundo lugar no
ranking nacional. Esclareceu que ninguém é obrigado a participar e que a
campanha completou sete anos e já realizou quatro milhões trezentos e
vinte mil atendimentos e movimentou o valor de setenta e cinco milhões
de reais. Entregou à presidente do Lions clube de Catalão os quarenta e
sete óculos solicitados para campanha do clube. Com ajuda do PID Fabrício
entregaram o novo pin do centenário aos presidentes de clubes presentes.
Agradeceu ao clube de Ouvidor pela latinha da campanha do meio
ambiente, dizendo que irá plantar na frente da FAC LIONS junto com uma
placa de Ouvidor. Se dirigiu ao governador para dizer do trabalho excelente
que está realizando, que o cargo de Governador muitas vezes está inerente
a muitas queixas, reclamações e às vezes a inveja, e prestou solidariedade
total pelo que aconteceu recentemente e que o mais importante é que no
Lions temos que olhar pra frente e caminhar para que possamos atingir os
objetivos, e reforçou seu apoio, consideração e reconhecimento pelo
trabalho e a certeza de que está fazendo o melhor, e o distrito LB2 sabe,
reconhece o seu trabalho, a sua liderança, o seu espírito Leonístico. Disse
que como coordenador da campanha do companheiro Fabrício, candidato
a terceiro vice-presidente internacional, tem recebido muito apoio,
inclusive semana passada o Texas, que é o estado que primeiro apoia os
candidatos vice nos Estados Unidos, aprovaram Fabrício como candidato,
empreendendo mais um passo nessa grande jornada. Se desculpou por não
poder ficar e participar do evento em virtude de compromissos na FacLions
mas que é sempre um prazer estar em Catalão e ofereceu o livro Lions
Clube e Você. Companheiro governador agradeceu as palavras de apoio e
consideração expressadas em público pelo companheiro Zander; e,
convidou a sua companheira Leila para dirigir a Oração pelo Brasil. Pediu
aos companheiros de Catalão para orientar e conduzir a todos para os
restaurantes indicados. E as doze horas e vinte minutos encerrou os
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trabalhos da primeira plenária, convocando para a segunda plenária às
treze horas e quarenta e cinco minutos, neste 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-2.
Catalão - GO, 11 de fevereiro de 2017.
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