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ATA
DA
CONVENÇÃO
DISTRITAL
EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, EM GOIÂNIA-GO.
Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às oito
horas, no Centro Educacional Profissionalizante Professora Zilma
Carneiro da Silva, sito a rua vinte e três, número seiscentos e
noventa, setor central, na cidade de Goiânia-Goiás reuniram-se os
delegados dos clubes do Distrito LB-2 para Convenção Distrital
Extraordinária convocado pelo Edital de convocação, emitido no dia
dez de junho de dois mil e dezessete com o fim único de eleger o
candidato a Presidente do Conselho de Governadores do Distrito
Múltiplo LB 2017-2018 devido a vacância deste pelo falecimento do
Presidente Eleito Companheiro Leão Genésio Lima dos Reis. Após a
abertura protocolar com invocação a Deus e Hino a Bandeira, o
governador do distrito, presidindo esta sessão, nomeou o presidente
da Comissão de Credenciamento, PDG companheiro Leão Gilberto
de Paula Leite, e o presidente da Comissão de Indicação e Eleição,
PDG companheiro leão Carlos Roberto Silva. Fizeram uso da
palavra a companheira Maria do Carmo Pismel da Silva, presidente
do Lions Clube de Goiânia Norte que pediu apoio ao PDG CL Isaias
Costa Dias e externou a honra que está sendo para todos do clube
inclusive ao próprio CL Isaias e CaL Maria do Carmo, abraçar esta
oportunidade. PID companheiro leão Zander Campos da Silva, disse
que o PDG companheiro Isaias Costa Dias está preparado e apto ao
cargo de presidente do conselho de governadores e pediu o apoio
de todos para o elegermos. Governador Henrique em breves
palavras descreveu os últimos acontecimentos e, sobretudo a
postura respeitosa que os vice-presidentes do conselho de
governadores demonstraram ao saudoso companheiro Genésio
Lima dos Reis, atitudes estas que provocaram os procedimentos
para elegermos dentro do nosso distrito o candidato a Presidente do
Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB.O presidente da
comissão de credenciamento, PDG Gilberto apresentou os membros
adjuntos: companheiros Paulo Renato Manso e Andrea Barbosa
Fidalgo; em seguida apresentou seu relatório dizendo que estiveram
presentes no recinto dezesseis clubes representados, totalizando
quarenta e quatro delegados inscritos, destes, oito são delegados
natos.O governador Henrique colocou em discussão e votação o
relatório da Comissão de Credenciais, o qual após discutido foi
aprovado por unanimidade.O presidente da Comissão de Indicação
e Eleição,primeiramente apresentou os membros adjuntos:
companheiros leões PDG Judas Tadeu Nunes Nóbrega e Geraldo
Lima dos Reis e em seguida informou que houve inscrição de um
único candidato ao pleito, o PDG companheiro leão Isaias Costa
Dias, estando a documentação regular e dentro das normas
estatutárias.Governador autorizou o processo eleitoral por cédula
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impressa e votação secreta. Após a chamada por clubes, os
delegados votaram,e a comissão apresentou o resultado através de
sua ATA: processo eleitoral ocorreu de forma breve, porém tranquila
e com resultado de quarenta e um delegados votantes e quarenta
um votos favoráveis, sem abstenções e sem nulos, sendo assim,
declarado eleito por unanimidade candidato ao cargo de Presidente
Eleito do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB o
Companheiro Leão Isaias Costa Dias, do Lions Clube de Goiânia
Norte. O governador colocou em discussão e votação a ATA da
Comissão de indicação e Eleições que foi aprovada por
unanimidade. Houve uma salva de palmas em manifestação positiva
a eleição do companheiro Isaias. Informou que seguirá com os
trâmites necessários para a finalização deste processo e agradeceu
a participação de todos os presentes e juntos fizeram a oração pelo
Brasil e, as dez horas encerrou esta Convenção Distrital
Extraordinária. Nada mais havendo a relatar, eu Leila Cristina Teza,
lavrei a presente ata, que será assinada por mim e o governador do
Distrito LB-2 após sua leitura e aprovação.

Goiânia-GO, 17 de junho de 2017.
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