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ATA DA SEGUNDA PLENÁRIA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA 
CONVENÇÃO DO DISTRITO LB-2, DA ASSOCIAÇÃO 
INTERNACIONAL 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 

duas horas e trinta minutos, 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 Segunda Plenária da LI Convenção do 

Distrito LB-dois.O Governador do Distrito, o Companheiro Leão 

Henrique Heliodoro Teixeira Neto, deu continuidade aos trabalhos da 

tarde com o relatório da Comissão de Credenciamento. Na leitura da 

ATA desta comissão que contou com o trabalho do PDG 

companheiro Carlos Roberto Silva como presidente e seus membros 

adjuntos a companheira Edna Maria Aires da Silva Costa-LC Catalão 

e o companheiro Edson Gomes da Silva-LC Ceres, apresentaram os 

nomes dos Lions Clubes que credenciaram delegados, a saber: 

Anápolis Centro – um delegado, Aparecida de Goiânia – quatro 

delegados, Araguaína Tocantins – quatro delegados, Catalão – cinco 

delegados, Ceres – cinco delegados, Formosa da Imperatriz – dois 

delegados, Goianésia – cinco delegados, Goiânia Bandeirantes 

Benincá – três delegados, Goiânia Buritis – um delegado, Goiânia 

Branca Fajardo – três delegados, Goiânia Helen Keller – dois 

delegados, Goiânia Marista – três delegados, Goiânia Norte – três 

delegados, Goiânia Paranaíba – dois delegados, Goiânia Serra 

Dourada – quatro delegados, Goiânia Sul – dez delegados, Goiânia 

Tocantins – dois delegados, Goianira – três delegados, Ipameri – um 

delegado, Jaraguá – três delegados, Jataí – quatro delegados, 

Ouvidor – três delegados, Palmas – quatro delegados, Palmas Adão 

Cordeiro Machado – um delegado, Pires do Rio – sete delegados, 

Porangatu – sete delegados, Quirinópolis – três delegados, Rialma – 

dois delegados, Rubiataba – quatro delegados, Valparaíso de Goiás 

– três delegados. Totalizando 30(trinta) clubes e 104(cento e quatro) 

delegados, dos quais 15(quinze) são delegados natos. Na seqüência 

o Orador Oficial, PID Zander Campos da Silva proferiu sua palestra 

motivadora, que trouxe também, para conhecimento de muitos, a 

história do Distrito LB-dois desde sua origem, marcando assim sua 

participação na construção do leonismo. Com o fim do prazo das 



Associação Internacional de Lions Clubes 
Distrito LB-2 - Goiás e Tocantins 

votações a Comissão de Indicação de Candidatos e Eleições 

apresentou seu relatório que contou com o PCC companheiro 

Marcos Antônio Silva – presidente, e pelos membros adjuntos os 

companheiros Ronaldo Alves Pereira-LC Porangatu, Mábio Alves 

Rabelo-LC Goiania Serra Dourada, Valdi Gomes Pimentel-LC 

Palmas, Geraldo Ribeiro Silva-LC Catalão e André Luiz Parreira-LC 

Quirinópolis, na ATA apresentada constava que após análise da 

documentação dos candidatos e com base nos artigos cinqüenta e 

seis a cinqüenta e oito do Estatuto do Distrito foram considerados 

aptos a concorrerem aos cargos de Presidente do Conselho de 

Governadores do Distrito Múltiplo LB o PDG Companheiro Leão 

Genésio Lima dos Reis-Lions Clube de Goiânia Serra Dourada, ao 

cargo de Governador do Distrito LB-dois o companheiro leão Paulo 

Omar da Silva-Lions Clube de Ceres, ao cargo de Primeiro Vice-

governador o companheiro Leão Alberto Carlos Rodrigues  

Cavalcante-Lions Clube de Palmas, e ao cargo de Segunda Vice-

governadora a companheira leão Viviane Martins de Moura 

Nóbrega-Lions Clube de Goiânia Bandeirantes Benincá, todos para 

o ano leonístico dois mil e dezessete barra dois mil e dezoito; além 

das eleições, foram recebidas três moções para serem votadas: 

Proposição Três – adéqua os Estatutos do Distrito LBdois às 

modificações dos Estatutos de Lions Internacional e corrige 

distorções bem como adéqua o Estatuto do Distrito LBdois, Título IV, 

subtítulo dois – Das Finanças, propondo criação de rubricas, criação 

da Comissão de Finanças do Distrito LBdois; Proposição Quatro – 

Substituição do “Chá das Domadoras” por “almoço com as 

Domadoras” na qüinquagésima primeira convenção do Distrito 

LBdois, recomendada com aditivo modificativo com a sugestão para 

as próximas Convenções uma vez que foi verificado que para esta 

convenção haverá um café da manhã para as domadorase e 

Proposição Cinco – Dá inclusão do TITULO IX – DOS DEVERES 

DO LIONS CLUBE – da alínea “v” no Artigo setenta e um do 

Estatuto do Distrito LBdois da Associação Internacional de Lions 

Clubes. Relatou que do total de delegados inscritos pela comissão 

de credenciamento compareceram à urna para votação noventa e 

sete delegados. Após apuração dos votos os resultados foram: 

Candidatos aptos ao pleito para o Ano Leonístico dois mil e 

dezessete barra dois mil e dezoito os Companheiros Paulo Omar da 

Silva-LC de Ceres, para o cargo de Governador do Distrito LB2, 

obteve noventa e seis votos “SIM” e um voto “NÃO”; Alberto Carlos 

Rodrigues Cavalcante-LC de Palmas, para o cargo de Primeiro 

Vice-Governador do Distrito LB2, obteve noventa e cinco votos 

“SIM” e dois votos “EM BRANCO”, Viviane Martins de Moura 

Nóbrega-LC de Goiânia Bandeirantes Benincá para o cargo de 
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Segunda Vice-Governadora do Distrito LB2, obteve sessenta e 

nove votos “SIM”, vinte votos “NÃO” e oito votos “EM BRANCO”, e 

Genésio Lima dos Reis-LC de Goiânia Serra Dourada, como 

indicado do Distrito LB2 ao cargo de Presidente do Conselho de 

Governadores do Distrito Múltiplo LB, obteve noventa e seis 

votos “SIM” e um voto “EM BRANCO”; Proposição Três, obteve 

setenta e oito votos “SIM”, cinco votos “NÃO” e catorze votos “EM 

BRANCO”; Proposição Quatro, obteve sessenta e quatro votos 

“SIM”, vinte votos “NÃO” e treze votos “EM BRANCO”; Proposição 

Cinco, obteve oitenta votos “SIM”, dois votos “NÃO” e quinze votos 

“EM BRANCO”. A comissão declarou eleitos todos os candidatos 

acima referenciados, ficando confirmadas suas posses para o dia 

quatro de julho de dois mil e dezessete, na Centésima Convenção 

Internacional de Lions Clube, em Chicago/Illinois/Estados Unidos da 

América, conforme determina o Artigo sessenta e quatro do Estatuto 

vigente do Distrito LB-dois (Artigo sessenta e quatro – O mandato 

dos cargos de Governador, de Primeiro Vice-Governador e de 

Segundo Vice-Governador é de um ano, iniciando-se no último dia 

da Convenção Internacional, local onde tomarão posse, realizada no 

ano que forem eleitos e concluído no ano seguinte, no último dia da 

Convenção Internacional); bem como declarou aprovadas todas as 

proposições apresentadas. Governador agradeceu o trabalho 

eficiente da comissão em conduzir as eleições e colocou o relatório 

em discussão; nada havendo em contrário o relatório foi aprovado 

por unanimidade, seguido por salva de palmas aos dirigentes eleitos. 

Em seguida houve a palestra do companheiro leão Muriel Felix de 

Araujo, do Lions Clube de Mineiros com o tema “A força dos 

relacionamentos e o poder de servir” que trouxe reflexão para as 

atitudes que tomamos, e o que é necessário mudar para o 

desenvolvimento dos bons relacionamentos e a projeção nos 

serviços leonísticos. Ao final, governador agradeceu-o pelo forte 

empenho e compromisso em se fazer presente e proporcionar 

motivação aos demais companheiros e entregou-lhe um pequeno 

mimo como lembrança. Em seguida o governador tratou do desfile 

leonístico que acontecerá dentro de poucos minutos, e orientou as 

caravanas para o ponto de concentração na praça entre as ruas 

Orcalino Santos e a Santos Dumont; e informou que o trajeto será a 

partir desta praça seguindo a avenida Orcalino Santos até a praça 

Mestre Orlando no centro da cidade, informou também que um carro 

de som acompanhará a caminhada de modo que se possa divulgar 

informações sobre Lions e seu Centenário. Pediu animação a todos 

para chamar atenção dos locais e turistas e desejou um bom desfile 

a todos. Para encerrar esta plenária agradeceu a presença de todos 

e a participação nas atividades propostas e que considera essa 
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Convenção exitosa em seus resultados e convidou a todos para a 

oração pelo Brasil. E às dezoito horas e cinco minutos declarou 

encerrada a Qüinquagésima Primeira Convenção Distrital e convidou 

para o Happy Hour após o desfile no Hotel Thermas diRoma, e para 

a programação do dia seguinte: o Café da Manhã com a 

companheira Leila no salão azul do Thermas diRoma às nove horas 

para as companheiras e domadoras, e por fim, invitou para o Jantar 

de Encerramento com as premiações da convenção e a revelação 

dos presentes secretos, as dezenove 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.  

Caldas Novas - GO, 29 de abril de 2017. 
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