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ATA DA PRIMEIRA PLENÁRIA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA 
CONVENÇÃO DO DISTRITO LB-2, DA ASSOCIAÇÃO INTER-
NACIONAL DE LIONS CLUBES, REALIZADA NO DIA 29 DE 
ABRIL DE 2017, EM CALDAS NOVAS/GO.  

 
Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às 

nove horas, no Centro de Eventos e Convenções diRoma, situado 

à Rua São Cristóvão, número um - Privê das Caldas, na cidade de 

Caldas Novas, estado de Goiás, atendendo ao Edital de 

Convocação datado de vinte e nove de março de dois mil e 

dezessete, do Gabinete da Governadoria do Distrito LB-dois através 

de ato do Governador do Distrito, reuniram-se os delegados e 

demais associados dos Lions Clubes do Distrito LB-dois e 

convidados constantes do Livro de Presença em anexo, em 

Assembléia Ordinária da Primeira Plenária da LI Convenção do 

Distrito LB-dois. A mesa diretora foi presidida pelo Governador do 

Distrito o Companheiro Leão Henrique Heliodoro Teixeira Neto, 

acompanhado pela Secretária Distrital, Companheira Leão Leila 

Cristina Teza, pelo Presidente do Conselho de Governadores do 

Distrito Múltiplo LB Companheiro Leão João Sérgio Afonso, pelo 

Governador do Distrito LC-cinco Companheiro Leão Edson Neves, 

pelo Governador do Distrito LB-dois, Ano Leonístico dois mil e 

quinze barra dois mil e dezesseis e presidente do Comitê de Honra 

do Distrito LB-dois Companheiro Leão João da Silva Filho, pelo 

Primeiro Vice Presidente do Conselho de Governadores do Distrito 

Múltiplo LB Companheiro Leão Genésio Lima dos Reis, pelo 

Primeiro Vice-Governador do Distrito LB-dois Companheiro Leão 

Paulo Omar da Silva; pelo Segundo Vice-Governador do Distrito LB-

dois Companheiro Leão Alberto Carlos Cavalcante; pelo Tesoureiro 

do Distrito, o Governador do Distrito ano leonístico dois mil e dez 

barra dois mil e onze Companheiro Leão Nahim Hanna Halum Filho. 

Para iniciar os trabalhos, o governador cumpriu com o rito protocolar 

de abertura de assembléias com a invocação a Deus feita pela 

companheira leão Ruth Clair Kumagai. Tendo os participantes 

recém-chegado da solenidade de hasteamento da Bandeira, na 

Praça do Leão, no Thermas DiRoma, o Hino à Bandeira foi 

dispensado. Em homenagem aos companheiros falecidos durante o 

ano, em especial ao PIP João Fernando Sobral fez-se um minuto de 

silêncio, a partir daí os trabalhos começaram com a apresentação 

dos relatórios das comissões técnicas. O presidente da Comissão de 

Moções e Recomendaçõs, PDG Arthur Edmundo de Souza Rios 

apresentou os membros suplentes: Helio Caixeta de Araujo–LC 

Pires do Rio e Elson Lucas Peixoto–LC Goianira que substituíram os 
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membros adjuntos, informou que foramapresentadas o total de seis 

Proposições, das quais três foram consideradas procedentes e três, 

improcedentes: As improcedentes foram: Proposição Um – Pena de 

Censura Moral ao Governador, de autoria dos Lions Clubes de 

Goiânia Serra Dourada, Goiânia Sul, Goiânia Norte, Goiânia Buritis e 

de Aparecida de Goiânia: concluiu-se incongruente baseado no fato 

de que há amplo direito de se destituir o dirigente da associação, 

mas não há o direito de se promover a censura moral a ele sem a 

consequência da destituição, uma vez que o dirigente não pode ficar 

sem condições morais no exercício do cargo. Proposição Dois – 

Ratificação da Proposição um – Pena da Censura Moral ao 

Governador, de autoria do PDG Companheiro leão Isaias Costa 

Dias: concluiu-se que, se a Proposição Um foi considerada 

improcedente a ratificação também é, pois a sanção pretendida 

como Censura Moral ao Governador é uma fórmula de demitir sem 

demitir; é o reconhecimento da causa da destituição, mas sem a 

cassação dos direitos; o Governador, após a sanção seria um 

administrador e um leão desprovido de legitimidade. Proposição 

Seis–Criação do Terceiro Vice-Governador do Distrito LB-2, de 

autoria do PID Companheiro leão Zander Campos da Silva: concluiu-

se que baseados no Artigo VIII, Seção 7 do Regulamento 

Internacional e do Artigo IX do Estatuto do Distrito Múltiplo LB vê-se 

que a permissão normativa é da existência única de um primeiro e 

de um segundo vice-Governador; mas, o parecer da comissão 

propõe abertura de vista ao requerente para apresentar base legal 

do requerimento. As moções consideradas procedentes foram: 

Proposição Três – Adaptação do Estatuto às Normas Superiores, 

requerido pela Comissão de Estatutos e Regulamentos sendo seus 

autores o PDG Companheiro Leão Judas Tadeu Nunes Nóbrega, 

PDG Companheiro Leão Euzébio João Fontana, Companheiro Leão 

Alcides Mário Brombatti e Companheira Leão Viviane Martins de 

Moura Nóbrega, e segundo requerente a Tesouraria do Distrito LB-2 

de autoria do PDG Companheiro Leão Nahim Hanna Halum Filho; 

concluiu-se que as presentes modificações são decorrência da 

necessidade de atualização com as normas superiores contidas no 

Estatuto e Regulamentos da Associação Internacional de Lions 

Clubes, de trinta de junho de dois mil e dezesseis e outras 

mudanças. Proposição Quatro – Chá das Domadoras, de autoria 

da Companheira Edna Maria Aires Costa (Lions Clube de Catalão). 

Conclui-se que a meta é incentivar a participação feminina no Lions, 

favorecendo espaço e condições para atuação; recomendada com 

aditivo modificativo com a sugestão para as próximas convenções 

uma vez que foi verificado que para esta convenção haverá um café 
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da manhã para as domadoras. Proposição Cinco – Inserção da 

letra V no Artigo Setenta e Um do Estatuto do Distrito, Regularização 

patrimonial, de autoria do DG Companheiro Leão Henrique 

Heliodoro Teixeira Neto. Concluiu-se procedente com Aditivo 

modificativo para a seguinte redação: “v – Remeter ao Gabinete da 

Governadoria, anualmente, cópia da ata registrada de eleição e 

posse da diretoria do ano vigente e manter na Governadoria: cópia 

do estatuto do clube atualizado, registrado em cartório; certidão da 

serventia de registro de imóveis de patrimônios imobiliários caso 

existentes”. Ao final do relatório o governador colocou em 

apreciação para discussão parecer da Comissão de Moções; não 

havendo manifestação colocou em votação, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida, o presidente da comissão de Estatutos e 

Regulamentos PDG companheiro Judas Tadeu Nunes Nóbrega leu 

a ATA desta comissão que contou com os companheiros Carlos 

Ribeiro de Oliveira–LC Formosa da Imperatriz, Geraldo Lima dos 

Reis–LC Goiânia Serra Dourada, Leandro Gomes Rodrigues–LC 

Catalão e o suplente companheiro José da Silva Pinto–LC Palmas 

em substituição ao PDG Euzébio João Fontana, que analisou as 

proposições e moções apresentadas uma a uma e deliberou assim: 

Proposição Um, sobre a criação de dispositivo estatutário relativo à 

Censura Moral ao governador do distrito, apresentada pelos Lions 

Clubes de Goiânia Serra Dourada, Goiânia Sul, Goiânia Norte, 

Goiânia Buritis e Aparecida de Goiânia; o parecer é de 

arquivamento, pois a proposição sugere sanção a uma atribuição 

não existente no artigo quarenta e cinco do Estatuto do Distrito, além 

de propor sanção por descumprimento de atribuições genéricas e 

com sentido implícito ferindo aos preceitos estatutários e 

constitucionais. Proposição Dois: ratifica a proposição um, e é 

idêntica, apresentada pelo PDG companheiro Isaias Costa Dias; o 

parecer seguiu o mesmo da proposição um. Proposição Três: 

apresentada por comissão criada pela governadoria para adequar o 

Estatuto do Distrito LB-dois à revisão do Estatuto de Lions 

Internacional de trinta de junho de dois mil e dezesseis bem como a 

emenda à esta proposição apresentada pelo tesoureiro do Distrito, 

PDG companheiro Nahim Hanna Halum Filho; o parecer foi favorável 

a ser levado a plenária para apreciação uma vez que não feri norma 

alguma, apenas propõe alterações, em sua maioria de terminologia, 

contemplando adequações estatutárias às modificações ocorridas 

em Lions Internacional.Proposição Quatro: propôs alteração do chá 

das domadoras, apresentada pelo Lions Clube de Catalão; o parecer 

foi de que não fere preceitos do Estatuto e deve ser levada à 

plenária. Proposição Cinco: propõe a inserção da letra “V” no artigo 
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setenta e um do Estatuto do Distrito para que os clubes tenham 

dever de remeter ao gabinete do governador, anualmente, cópia da 

ata registrada da diretoria do ano leonístico vigente, cópia do 

estatuto registrado no cartório com suas atualizações, cópia das 

escrituras do patrimônio dos clubes ou Certidão de Inteiro Teor em 

nome dos Lions Clubes, apresentada pelo governador companheiro 

Henrique Heliodoro Teixeira Neto; o parecer foi de que está em 

termos e não tem norma que a proíba, devendo ser apreciada pela 

plenária. Proposição Seis: propõe a criação do cargo de terceiro 

vice-governador de distrito, apresentado pelo PID companheiro 

Zander Campos da Silva; o parecer foi para arquivamento, uma vez 

que o Estatuto de Lions Internacional e o do Distrito Múltiplo LB não 

contemplam o cargo de terceiro vice havendo assim um 

impedimento legal para criação. Ao final do relatório, governador pôs 

em discussão, em seguida em aprovação, que foi por unanimidade. 

Após aprovação da Ata da comissão o governador encaminhou as 

proposições aprovadas para a comissão de Eleições. O presidente 

da comissão de credenciamento, PDG Carlos Roberto Silva 

informou que o credenciamento está posicionado no fundo do salão 

recebendo as inscrições dos delegados. O presidente da comissão 

de indicação de candidatos e eleições PCC Marcos Antonio Silva, 

disse que recebeu a documentação dos candidatos e que estão em 

conformidade com as exigidas pelo Estatuto e que estão aptos ao 

pleito os companheiros Genésio Lima dos Reis-LC Goiânia Serra 

Dourada para concorrer ao cargo de candidato do distrito LB-dois à 

Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB, 

Viviane Martins de Moura Nóbrega-LC Goiania Bandeirantes 

Benincá para o cargo de segunda vice-governadora do distrito 

LBdois, Alberto Carlos Rodrigues Cavalcante para o cargo de 

primeiro vice-governador do distrito LB-dois e Paulo Omar da Silva 

para o cargo de governador do distrito LB-dois, todos os cargos para 

o ano leonístico dois mil e dezessete barra dois mil e dezoito. 

Informou também que a votação será secreta e por meio de cédulas 

impressas, e que estas conterão as informações dos candidatos aos 

cargos, como dito a pouco, e as três moções aprovadas pelas 

comissões de Moções e de Estatutos, bastando o delegado marcar a 

opção sim ou não. Em seguida, os candidatos do distrito foram 

convidados a se apresentarem e, falou primeiro, companheira 

Viviane Martins de Moura Nóbrega que, junto com seu clube, pediu 

apoio para sua eleição e disse que a governadoria é um projeto 

abraço por todos do Lions Clube de Goiânia Bandeirantes Benincá. 

Companheiro Alberto Cavalcante foi os segundo a se pronunciar e 

disse que aguarda novamente o apoio de todos para o elegerem 
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primeiro vice-governador e se compromete em dar seu melhor para 

motivar todos os companheiros e companheiras para um distrito 

pujante. Na seqüência companheiro Paulo Omar da Silva, candidato 

a Governador do Distrito, pediu o voto dos companheiros para 

consagrar a última etapa dessa caminhada e, também, espera o 

apoio de todos para realizar o próximo ano leonístico e fazer do 

nosso distrito ainda mais forte. Por último, companheiro Genésio 

Lima dos Reis, candidato do distrito ao cargo de Presidente do 

Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB, disse esperar 

merecer mais uma vez a confiança dos companheiros para mais 

essa etapa do processo nesta caminha rumo ao conselho de 

governadores. Ato contínuo, PDG Shigueo Kumagai fez a aula 

inaugural da escola de dirigentes e depois disso, os companheiros 

presidentes de clubes, secretários e tesoureiros encaminharam-se 

para as salas respectivas para os treinamentos. A plenária foi 

interrompida pelo prazo de uma hora, e neste intervalo houve o 

lançamento dos livros da companheira Valéria Manso e do PID 

companheiro Zander Campos da Silva, ambos do Lions Clube de 

Goiânia Sul. A plenária foi retomada dentro do prazo e seguiu com a 

palestra sobre o Programa de Irmanação entre Clubes, onde o 

governador do Distrito LC-cinco PIP Augustin Soliva, companheiro 

Edson Neves explanou sobre o tema. Apresentou o formulário para 

requerer a participação no programa de Irmanação e esclareceu que 

o programa pode ser feito entre clubes e entre distritos, para que 

isso seja possível basta ter dois clubes ou mais, ou dois distritos ou 

mais, para realizarem o programa, sendo que normalmente uma 

parte gera a demanda e a outra apóia o projeto quer seja 

financeiramente, quer com equipamentos, profissionais, etc; relatou 

ainda que para irá realizar com o DG Henrique dois programas de 

irmanação, um entre os clubes Araguaína e São José dos Campos e 

o outro entre os distritos LB-dois e LC-cinco PIP Augustin Soliva. Ao 

término da palestra houve alguns questionamentos para 

esclarecimento de dúvidas que restaram; ao final das considerações 

o governador agradeceu ao seu colega de função pela palestra 

esclarecedora sobre o tema e disse acreditar num despertar para os 

clubes do distrito em buscar mais informações e quem sabe 

concretizar a irmanação como assim está fazendo entre o Distrito 

LB-dois e o Distrito LC-cinco PIP Augustin Soliva e entre os Lions 

Clubes de Araguaína Tocantins e o Lions Clube de São Jose dos 

Campos, e entregou-lhe o Certificado de Reconhecimento pela 

palestra, o troféu de participação na convenção do distrito LB-dois e 

a lembrança da governadoria em agradecimento ao esforço em 

vencer a Greve Geral no país para estar aqui e, confirmou sua 
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participação na convenção do Distrito LC-cinco na próxima semana 

para prestigiá-lo e, assinar a Jumelagem oficializando assim as 

Irmanações. Companheiro Henrique agradeceu a participação de 

todos e convidou a sua companheira Leila para dirigir a Oração pelo 

Brasil. E às doze horas e trinta minutos encerrou os trabalhos da 

primeira plenária da qüinquagésima primeira convenção Distrital e 

convocou para a segunda plenária, às catorze horas e trinta minutos, 

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.  

Caldas Novas - GO, 29 de abril de 2017. 
 
 
DG CL Henrique Heliodoro Teixeira Neto  
Governador do Distrito LB-2 AL 2016/2017 
  
CaL Leila Cristina Teza 
Secretária Distrital AL 2016/2017 


