Associação Internacional de Lions Clubes
Distrito LB-2 - Goiás e Tocantins
ATA DA SEGUNDA PLENÁRIA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DO
DISTRITO LB-2, DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES, REALIZADA
NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2017, NA CIDADE DE CATALÃO-GO
Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às catorze 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, 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; 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-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. Para reiniciar os trabalhos da tarde, o governador convidou
a companheira Leo Camila Juliana para fazer a invocação a Deus e, após a oração,
foi entoado a primeira estrofe e o estribilho do Hino à Bandeira. Seguindo com a
programação, o governador convidou o companheiro PDG Judas Tadeu para
apresentar seu relatório sobre a comissão de estudos e regulamentos. PDG Tadeu
informou as alterações que serão propostas na quarta reunião do conselho e, se
aprovadas, irão para a convenção; em síntese, as alterações propostas no
estatuto serão para acrescentar o cargo de terceiro vice-governador, e outras de
adequações para ficar equilibradas com o Estatuto de Lions Internacional.
Explicou que será enviado aos companheiros por email os textos originais em cor
preta e em seguida, na cor vermelha o texto proposto para mudança, de modo
que os companheiros poderão analisar com antecedência para discutir na quarta
reunião. Companheiro governador agradeceu-o pela explicação sobre o trabalho
da comissão e destacou que foi um pedido especial para que as adequações
fossem feitas para atualizar com os Estatutos do Distrito Múltiplo e de Lions
Internacional. Em seguida, o governador convidou a companheira Viviane Martins
Nóbrega - assessora de comunicação no distrito, que repassou informações sobre
sua atuação no grupo da Governadoria no Whatsapp, no facebook com a página
da Família LB2, a página do governador na revista LION, e o site do distrito dentro
da página de Lions Internacional. Informou que dentro dessa página estará
disponível muito brevemente, a Escola de Dirigente, organizada pelo PDG Genésio
e que conta com links para todas as informações possíveis que ele conseguiu
agregar em documentos e, está sendo anexado todos os documentos oficiais já
registrados no LB2. Fez o convite para a reunião do conselho de governadores,
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dias vinte e vinte e um de fevereiro, e nos dias seguintes, a visita do presidente
internacional, uma oportunidade ímpar para conhecer e estar com a maior
autoridade leonística do mundo. Questionada a respeito das informações
inacessíveis no site do distrito companheira Viviane disse que está tendo
dificuldade uma vez que seu conhecimento em informática é limitado, então, o
governador ofereceu contratar um profissional da área para resolver os
problemas. Ao que companheira Viviane apoiou a solução. Por fim, o governador
agradeceu seu empenho e dedicação ao projeto de comunicação na governadoria.
Na sequência, o governador passou a palavra à companheira Leo Camila Juliana
Lobato, presidente do distrito Leo LB2, que falou brevemente sobre o movimento
leonístico no distrito e de sua meta de expandi-lo no LB2, disse que está sentindo
uma resistência dentro dos clubes de Lions e pediu um pouco mais de abertura e
apoio, pois os jovens querem mais do que serem apenas ajudantes das ações do
Lions, querem oportunidades de servir, viver experiências e desenvolver sua
liderança. Em suas palavras finais foi muito objetiva quando disse que falta aos
Leos orientação, advinda da experiência tanto de vida quanto do próprio
movimento e convidou os Leões a juntarem forças pois, seguindo o lema do nosso
governador, juntos podemos servir mais e melhor. Governador parabenizou-a por
seu discurso assim como a fundação do Leo Clube de Pires do Rio na noite de
ontem, que é fruto do seu trabalho, desejou sucesso em sua missão e se pôs à
disposição no que precisar. Logo em seguida convidou o presidente do Leo clube
de Catalão, companheiro Leo Frank Douglas, que exemplificou as palavras da
companheira Camila através das ações do seu Leo clube com o Lions de Catalão e
que por sentirem o apoio têm mais disposição e iniciativa para desenvolver os
trabalhos; e terminou sua participação parabenizando a companheira Leo Fabiana
presidente do recém fundado Leo Clube de Pires do Rio, a qual ofereceu ajuda no
que for preciso. Antes de chamar o próximo orador, companheiro governador
avisou aos presidentes de clube que o PDG Nahim está protocolando a entrega
dos bilhetes da campanha para a Fundação de Lions Clube Internacional proposto
pelo Distrito Múltiplo em setembro passado, e que foi discutida e aprovada na
terceira reunião do conselho distrital em Porangatu; a doação será de R$
500,00(quinhentos reais) por clube e estes receberão cinco bilhetes que
concorrerão ao sorteio pela Loteria Federal de São João, em junho, e o valor total
arrecadado por cada distrito será convertido nesse sorteio em títulos de Melvin
Jones. E, esse título o clube vai dar direcionamento ao companheiro que ele achar
mais conveniente. Após seu recado, o governador convidou o assessor de Lions
Quest, companheiro Paulo Renato Manso para fazer sua instrução leonistica sobre
o programa. Companheiro Paulo iniciou esclarecendo que o nome dado ao
programa no Brasil é “Lions Clubes do Brasil educando nossa juventude” e que
como qualquer material que aborde sobre o tema “drogas” passa pela Secretaria
Nacional Antidrogas para adequações. O programa trabalha com a escola, a
família e a comunidade para incentivar o desenvolvimento sadio dos
adolescentes, utilizando-se da auto-disciplina, responsabilidade, bom senso, boas
relações com os outros, a capacidade de dizer não ao álcool e outras drogas, o
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interesse pela prestação de serviço à comunidade, de maneira que os
adolescentes se comprometerem de maneira positiva com suas famílias, escolas,
amigos, comunidade e a resistirem às pressões negativas e crescerem sem usar
drogas. Para implantação do programa é necessário a capacitação das pessoas
que irão trabalhar nele, e, atualmente ela é feita pelo professor Marquinhos Lima
e tem duração de dezesseis horas; o programa é implantado e mantido através
parcerias com instituições públicas federais/estatuais/municipais e subsídios de
LCIF de setenta e cinco por cento e os outros vinte e cindo por cento pelo
clube/FEG; sobre o material didático utilizado apresentou-os à assembleia
dizendo que estão registrados na Fundação da Biblioteca Nacional no Rio de
Janeiro para garantir os direitos autorais de Lions e conforme contrato assinado
com o distrito múltiplo LD e se compõe de um livro para o adolescente, um para
os pais e um para o professor e mais dois de material complementar; fez algumas
observações importantes para implantar o programa, primeiro tem que ser
pessoa jurídica e funcionar legalmente para poder assinar os convênios com o
governo federal, prefeituras e a Fundação, o programa atende a Lei 8069 (oito mil
e sessenta e nove) do Estatuto da Criança e Adolescente, a resolução do Conselho
Nacional de Educação do Senado lei das licitações públicas a lei 8666 (oito mil
seiscentos e seiscentos sessenta e seis) que diz que não tem necessidade de fazer
concorrência/licitações. Sobre os custos, explicou que os valores são pertinentes
aos honorários do capacitador, despesas com passagem/translado/hospedagem e
alimentação do capacitador, aquisição do kit de material e os certificados dos
professores, com pagamento à vista no ato da solicitação. Companheiro
governador indagou sobre a possibilidade de montar um consórcio entre os
clubes para esse projeto ser coletivo como forma de tornar o custo mais acessível
e, se Lions Internacional tem algum recurso através da fundação, ao que
companheiro Paulo afirmou ser possível sim porque o capacitador aceita no
máximo trinta pessoas por treinamento e quanto a ajuda financeira de Lions
Internacional basta fazer projeto requerendo o subsídio que é de setenta e cinco
por cento. O governador frisou a importância de fazermos projetos e que temos
que superar essa dificuldade porque noventa por cento dos clubes aniquilam suas
ideias por causa da elaboração de projeto; reforçou a grandiosidade desse
programa para os nossos jovens e que podemos fazer um consórcio para o
treinamento com vinte cinco a trinta professores no distrito para fazer essa
captação e implantar esse programa e, agradeceu aos companheiros Paulo e
Valéria pelos esclarecimentos sobre o Lions Quest. Seguindo com a programação,
o governador anunciou a palestra show com o tema “Coaching no Leonismo” e
convidou o companheiro Muriel Felix do Lions Clube de Mineiros para assumir o
microfone. Companheiro Muriel se apresentou e contou sua história de vida e o
despertar para o trabalho com coaching, e muito sucintamente disse que o
processo é muito simples, que o objetivo é fazer o indivíduo olhar para dentro de
si mesmo, ver as suas habilidades e suas capacidades, ver que nível de
comprometimento ele tem com a sua própria história, com a sua própria vida,
com seus próprios resultados, e a partir daí trouxe várias reflexões sobre a vida,
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os fatos e atos que temos diante as dificuldades e oportunidades; o trabalho do
coaching é fazer com que a pessoa se descubra por si mesma, porque quando
damos as respostas tiramos a possibilidade daquela pessoa de se comprometer.
Trazendo para nossa vida leonística devemos nos questionar sobre nossos
objetivos, o que Lions acrescenta em nossa vida e o que acrescentamos a ele, qual
a história quer escrever a partir de agora, como quer estar daqui a 5 anos, etc. e
sinceramente responder: de quem é a responsabilidade pelo suas metas?
Reforçou o poder da “pergunta”; se tivermos de dar uma resposta para uma
pessoa ao invés de dá-la simplesmente devemos fazer uma pergunta pois é muito
mais fácil a pessoa se comprometer com aquilo que ela decide do que aquilo que
você manda ela fazer; em Lions, as vezes queremos que o outro Faça aquilo que
queremos que ele faça, e algumas vezes nos esquecemos que aqui somos todos
voluntários e, às vezes nos pedem para fazer o que não tem nada a ver com a
gente e, de repente, perdemos companheiros porque estamos colocando pessoas
para usar habilidades que elas não têm ao invés de desenvolver as habilidades
que ela já tem. E compartilhou a técnica para delegar em Lions, dizendo que ao
pedir para alguém fazer alguma coisa é preciso deixar muito claro para pessoa o
que que ela tem que fazer, tem que ser especifico, ter prazo e indicador de
desempenho e que às vezes não nos atentamos para os detalhes. Caminhando
para o fim de sua palestra, companheiro Muriel apresentou a “Roda da
Abundância”, um processo que tanto nos dá, quanto nos roupa energia; e ela se
compõe de quatro estágios, o primeiro se traduz por uma declaração “Eu quero”,
no segundo estágio temos que definir e pedir ajuda para realizar, no terceiro
estágio vem a ação, é preciso se movimentar para conseguir, e no quarto e último
estágio é o momento de agradecer e/ou perdoar alguém ou a sí próprio. Encerrou
a palestra agradecendo a oportunidade e convidando para o interclube em
Quirinópolis, onde ele fará a palestra novamente. Companheiro Henrique
agradeceu a belíssima palestra e disse que o conteúdo mexeu com a sensibilidade
de todos e, presenteou-o pelo aniversário no dia de hoje cantando “parabéns a
você” com toda assembleia. Em seguida, declarou suspenso os trabalhos para o
intervalo do coffee break. O governador retornou com a programação e convidou
a companheira Elizabeth Fernandes, presidente Lions Clube Goiânia Bandeirantes
Benincá para apresentar a candidata ao cargo de segunda vice-governadora do
distrito, ao que fez juntamente com os companheiros Judas Tadeu, Jose Obeid,
Geni, Saleth e o filhote Mateus, mas antes falou sobre seu clube e da coesão de
todos sobre a candidatura e o apoio que a companheira Viviane Martins de Moura
Nóbrega já tem para essa jornada. Em seguida, companheira Viviane fez uso da
palavra para se colocar à disposição de todos para esse projeto de governadoria
ano leonístico dois mil e dezenove barra dois mil e vinte, que é um projeto do
clube, embora novo de fundação mas que traz uma força enorme de realizar e
companheiros comprometidos, e que na convenção em Caldas Novas espera que
escolham esse projeto de governadoria do Lions Clube Goiânia Bandeirantes
Benincá. Antes de franquear a palavra aos vice-governadores do distrito,
companheiro governador recebeu dos clubes de Jataí e Goianésia os presentes do
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programa da governadoria “presente secreto”. O primeiro vice-governador,
companheiro Paulo Omar, em sua fala disse que há algum tempo se propôs a ser
Governador dessa instituição e a cada dia que se passa sabe com convicção da
responsabilidade do cargo e que a cada dia sente mais interesse e determinação
em conhecer mais de Lions porque a gestão atual do nosso distrito LB2 tem sido
muito boa isso faz com que todos os próximos vices tenham a preocupação de
estarem preparados e à altura dos desafios que estão por vir. Disse que está em
busca de orientação e que final de semana passado esteve no Seminário para
Vice-Governadores, em Recife, em fase final de treinamento proporcionado por
Lions Internacional e foi extremamente importante para seu propósito, no
entanto por mais conhecimento que se possa ter, por mais inteligente que se
possa ser, por mais preparado que se esteja, se não puder contar com a
participação de todos os companheiros de todas as companheira todas as
domadora e Leos não terá condições de executar um bom planejamento.
Adiantou que em conversas com o vice Alberto já sinalizaram seguir alguns passos
do governador Henrique para dar sequência ao desenvolvimento do nosso
distrito. E, portanto, reforçou o convite para a convenção em abril, onde
aguardará o respaldo do sim de cada companheiro e também finalizar a grande
gestão do nosso governador Henrique. Governador agradeceu as palavras afáveis
dirigidas a ele e disse ser uma honra poder estar servindo o distrito LB2. Em
seguida, passou a palavra ao segundo vice-governador companheiro Alberto
Cavalcante para o seu pronunciamento. Começou dizendo que está em vias de se
aposentar do cargo de delegado de polícia e que em breve sua profissão será
Governador do Lions, falou que tem em sua companheira Márcia o esteio de onde
buscará forças para ajudar esse distrito melhorar; quer ver melhorar as condições
de cada um dos companheiros, quer trazer novos companheiros para o
movimento, fundar novos clubes para expandir o leonismo, quer preparar as
lideranças e dar força total ao Leo Clube para que se possa ter futuros leões.
Reforçou também, juntamente com companheira Marcia o convite para a
participação na convenção em Caldas Novas. Companheiro Fabrício também fez
suas considerações finais e entregou os pins do presidente internacional aos
companheiros Leos Camila e Frank e ao companheiro Leão Marcos Antônio que é
um colaborador da TV Catalão pelo belíssimo trabalho que tem proporcionado ao
Lions Clube de Catalão e ao Lions de um modo geral dando muita visibilidade, pois
com ela proporcionará, além do interesse das pessoas de pertencer a nossa
organização, também parcerias que a organização precisa para executar os
projetos. Sobre sua candidatura a presidente internacional comentou que gosta
de ser transparente em seus atos e sobretudo na palavra, e esclareceu que
conseguiu por três vezes o endosso de sua candidatura pelos líderes da área três,
que atualmente tem-se dezesseis distritos múltiplos; desses, catorze distritos
múltiplos o apoiam, teve apoio dos nossos dois Presidentes internacionais do
Brasil quando ainda estavam vivos e que seu mentor foi o PIP Augustin Soliva
desde quando serviu como governador no ano que fora presidente internacional.
Mas, que sem o apoio da diretoria e dos diretores internacionais dificilmente
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chegará a um resultado favorável e que a luta é diuturnamente para manter os
resultados conquistados até a centésima primeira convenção internacional, de
dois mil e dezoito, em Las Vegas. Este desenrolar é o que deseja e espera e que
vem lutando muito para acontecer, aproveitou para desejar aos candidatos boa
sorte em suas eleições e, disse que é fundamental essa preparação como vicegovernador uma vez que para buscar os resultados que vocês planejam
inicialmente tem que lutar muito, tem que trabalhar muito, tem que delegar,
acompanhar e cobrar sob pena de pouca coisa acontecer, e somos voluntários
mas dentro dos voluntários tem aqueles que se dispõe a ajudar na equipe da
governadoria mas mesmo assim precisa do comando da liderança para que as
coisas também alcance seus resultados, e se dispôs a ajuda-los no que for preciso
e quando necessário. Agradeceu o governador Henrique e a sua companheira
Leila pelo carinho, a fidalguia, o respeito com que o receberam no distrito lb2 e
que ficará marcado indelevelmente este momento que lhe proporcionaram. E por
último, agradeceu ao Lions Clube de Catalão através da presidente companheira
Edna e seu esposo companheiro Anilson, da companheira e Isalfa e seu
companheiro Geraldo, casal que tem feito muito pelo leonismo e com as causas
que assumem. Encerrou seu discurso pedindo aos membros da família leonística
de Catalão que se colocassem de pé para receber através de palmas todo o
reconhecimento pelo mérito da realização desta RCD. Na sequencia, o governador
convidou o companheiro PCC Nahim Kadi para suas considerações, onde
manifestou seu agradecimento e alegria em participar dessa terceira reunião
distrital; revelou seu encantamento com tantos serviços prestados e relatados
pelos presidentes de região, divisão e de clubes, parabenizou e agradeceu os
companheiros de Catalão pela recepção hospitaleira e organização da terceira
reunião do conselho; parabenizou ao governador companheiro Henrique por
saber vencer com muita sabedoria e propriedade os percalços ora vividos.
Desejou sucesso aos companheiros Paulo Omar, Alberto e Viviane e deu graças à
Deus por encontrarmos dentro do leonismo pessoas que estão realmente
dispostas a serem altruístas, doarem seu tempo e a sua energia para beneficiar
aqueles menos afortunados. Companheiro Governador o agradeceu pela
consideração e estima demonstrada e que sua presença será sempre muito bemvinda. Comentou sobre a participação do companheiro Elder, vereador da cidade
de Ouvidor, agradeceu pela presença e participação na campanha de quinta-feira.
Então, seguindo para o encerramento, fez seu balanço final da terceira reunião do
conselho distrital e disse estar satisfeito pois acredita que sairemos daqui com um
pouco mais de conhecimento na bagagem sobretudo pela palestra do orador
oficial, PID Fabrício, pela palestra show do companheiro Muriel, pela troca de
informações através dos relatórios prestados pelos presidentes de região, divisão,
presidentes de clubes, secretário e assessores; pediu desculpas pelas falhas que
possam ter acontecido e alguns esquecimentos que se deixou passar; agradeceu o
apoio que teve de todos os companheiros pelas turbulências recentes de sua
governadoria, apoios pela dedicação, apoio com manifestação de solidariedade ao
nosso trabalho; disse que nessas andanças para visitar todos os clubes do distrito
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viu a grata satisfação de levar algumas conquistas e, citou o Lions Clube de
Valparaíso, que durante sua visita oficial esteve com a prefeita Municipal e
conseguiu, através de seu pedido, um terreno para o Lions Clube Valparaíso sendo
este um pleito antigo do clube. Assim como conseguiu com o prefeito municipal
de Catalão, senhor Adib o compromisso de ajudar o clube na reestruturação de
sua sede; então se disse feliz por estar trazendo conquistas para os clubes e para
o movimento, além de toda dedicação sua e da companheira Leila na
transferência de suas experiências leonísticas aos clubes através da secretaria, da
tesouraria, do planejamento, de execução de trabalhos, da presidência, em fim,
sente que suas metas e objetivos estão sendo alcançados, mas não esqueceu que
ainda tem-se alguns desafios, entre eles o quadro de associados e relembrou que
em suas visitas aos clubes falou sobre a meta de crescimento pedida por Lions
Internacional que é a de que clubes que estão com menos de vinte associados
devem trabalhar para atingir essa marca e os clubes que estão acima de vinte
associados crescer dois por cento de modo que a meta da governadoria é o saldo
líquido de cento vinte associados; por isso vai intensificar o trabalho com os
presidentes de região e divisão para atingirmos a meta. Além da transferência de
conhecimento, expôs a preocupação de conscientizar os clubes a levantarem
novas ideias de novos projetos e, espera que desse modo possa motivá-los para
as gestões dos Companheiros Paulo Omar e Alberto. Diante esse trabalho de
fomento e orientação, e tendo em vista, de que foi sua obrigação como
governador informar Lions Internacional sobre as atividades de cada clube
visitado achou por bem, e assim o fez, transferir aos vice-governadores os
relatórios de visita, assim eles terão consciência do que foi abordado na visita, as
dificuldades reclamadas, as sugestões para vencer os desafios, as propostas
alternativas de campanhas, os pontos fortes identificados enfim, poderão dar
continuidade ao trabalho e cobrando atitudes das lideranças dentro dos clubes,
de modo que de um ano para outro, os problemas não se repetirão, porque o
governador terá ciência das instruções deixadas pelo seu antecessor; E se dirigiu
particularmente ao companheiro Paulo Omar dizendo que espera que os
relatórios tenham utilidade em seu planejamento de metas e ações, e se colocou
a sua disposição para atender as necessidades para que seu projeto de
governadoria dê certo. Disse ainda que teremos na convenção a escola de
dirigentes para presidentes, secretários, tesoureiros e diretores de Associados e
sob a coordenação dos assessores de GMT, PDG Shigueo, e o de GLT, VCC
Genésio; e, assim como recebeu espaço na convenção passada do IPDG João Silva
para treinamento de metas e plano de ação com a equipe de presidentes de
região e divisão colocou também à disposição do VDG Paulo Omar uma sala na
convenção para que seja possível esse treinamento e orientação com a futura
equipe de presidentes região e divisão de tal forma que na instalação de gabinete
a equipe esteja orientada com o seu planejamento de trabalho para o ano
leonístico dezessete dezoito. Fez um convite especial a todos para que se
programem para levarem o maior número de pessoas do seu clube para
participarem da 51ª. convenção que está sendo realmente preparada com muito
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carinho, com muito dinamismo e que irá proporcionar conteúdo leonístico,
companheirismo, confraternização e lazer familiar. Agradeceu de forma especial
ao Lions Clube de Catalão pelo belíssimo trabalho que fizeram, em nome das
companheiras Edna, Isalfa, Santa e dos companheiros Geraldo e Agostinho
agradeceu a todos os membros do Lions Clube de Catalão por terem oferecido a
terceira reunião do conselho distrital com essa magnitude, em recepção, em
festividade, em coffee break, em jantares e tudo o mais vivenciado. Fez um
agradecimento especial ao PID companheiro Fabrício que atendeu o convite dos
companheiros Geraldo, Isalfa, Edna e Anilson, e, trouxe ao distrito LB2 sua
experiência do leonismo Internacional, disse ainda que sem sombra de dúvidas
que o conhecimento repassado por ele com franqueza e humildade e a disposição
em acolher e dar atenção a todos que o procuraram fizeram seu lugar de
destaque em nossa RCD e o agradeceu notadamente por isso pela transparência e
simplicidade e desejou uma campanha vitoriosa ao cargo de terceiro vicepresidente internacional. Encerrou estendendo os agradecimentos a toda família
leonística que se fez presente, convidando a todos para o jantar de encerramento
com a premiação e entrega de mimos aos participantes, para às vinte e uma
horas, no salão do SESI. Convidou sua companheira Leila que dirigiu a oração pelo
Brasil e às dezoito horas e vinte minutos declarou encerrada a segunda plenária
do Conselho distrital. 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, companheiro Henrique Heliodoro Teixeira Neto.
Catalão - GO, 11 de fevereiro de 2017.
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