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ATA DA PLENÁRIA DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DO 
DISTRITO LB-2, DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS 
CLUBES, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017, EM 
CALDAS NOVAS/GO.  

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

horas, na sala de reunião no primeiro piso do 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 oito de março de dois mil e 

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

ato da Secretária Distrital, reuniram-se os membros do conselho 

distrital, demais associados dos Lions Clubes do Distrito LB-dois e 

convidados constantes do Livro de Presença em anexo, em Assembléia 

Ordinária da Quarta Reunião do Conselho 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 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 Múltilplo 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 PDG 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, e o Hino à Bandeira. Em 

seguida, o PDG CL Nahim apresentou o relatório da tesouraria que 

compreendeu o período de primeiro de janeiro a vinte e quatro de abril 

deste ano e teve como receita o valor de R$ 55.687,50(cinquenta e 

cinco mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

advindas de taxas distritais. As despesas para o mesmo período foram 

assim discriminadas: R$ 4.299,00(quatro mil duzentos e noventa e nove 

reais) pagos para pins e troféus, R$ 323,92(trezentos e vinte e dois 

reais e noventa e dois centavos) gastos com presentes e placas, R$ 

17.523,21(dezessete mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e um 

centavos) com despesas de viagens, R$ 9.611,84(nove mil seiscentos 

e onze reais e oitenta e quatro centavos) pagamento do aporte do 

governador, R$ 6.492,66(seis mil quatrocentos e noventa e dois reais, 

sessenta e seis centavos) com despesas administrativas; das quotas 

especiais foram pagos R$ 9.664,20(nove mil seiscentos e sessenta e 
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quatro reais e vinte centavos) ao Conselho de Governadores, R$ 

1.686,20(um mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) ao 

distrito Leo, aqui abriu um parênteses para explicar que ainda falta o 

repasse ao segundo vice-governador companheiro Alberto; então, o 

total de despesas foi de R$ 49.601,03(quarenta e nove mil seiscentos e 

um reais e três centavos), ficando o líquido de R$ 6.086,47(seis mil 

oitenta e seis reais, quarenta e sete centavos). Sem questionamentos o 

relatório financeiro foi aprovado. Logo após, foi realizado o expediente 

da secretaria, iniciando com a entrega dos Livros de Atas das 

Comissões Técnicas a um dos membros nomeados através das 

portarias de números: setenta e um – Comissão de Estatutos e 

Regulamentos: composta pelo companheiros PDG Judas Tadeu Nunes 

Nóbrega-presidente, PDG Euzébio João Fontana, Carlos Ribeiro de 

Oliveira-LC Formosa da Imperatriz, Geraldo Lima dos Reis-LC Goiânia 

Serra Dourada, Leandro Gomes Rodrigues-LC Catalão; setenta e dois 

– Comissão de Moções: composta pelos companheiros PDG Arthur 

Edmundo de Souza Rios-presidente, Amauri de Oliveira-LC Aparecida 

de Goiânia, Walter Bernardino Borges-LC Goianira, Julio Vicente Dias 

Sena-LC Valparaiso e Marconio Porto-LC Palmas; setenta e três – 

Comissão de Indicação de Candidatos e Eleições: composta pelos 

companheiros PCC Marcos Antonio Silva-presidente, Geraldo Ribeiro 

da Silva-LC Catalão, Ronaldo Alves Pereira-LC Porangatu, Mábio Alves 

Rabelo-LC Goiania Serra Dourada, André Luiz Parreira-LC Quirinópolis, 

Valdi Gomes Pimentel-LC Palmas; Setenta e quatro – Comissão de 

Credenciais: composta pelos companheiros PDG Carlos Roberto Silva-

presidente, Edson Gomes da Silva-LC Ceres, Raimundo Gomes 

Barreto-LC Ceres e Edna Maria Aires da Silva Costa-LC Catalão; 

Setenta e cinco – Comissão de Premiação: composta pelas 

companheiras Luciana Nunes Pinto-LC Catalão/Presidente, Marcia 

Alves de Carvalho Cavalcante-LC Palmas; Edna Alves Ferreira da 

Silva-LC Ceres; Milsse Alberto dos Reis-LC Goiania Serra Dourada e 

companheiro Helio Caixeta de Araujo-LC Pires do Rio. Sendo solicitado 

aos membros do Conselho Distrital presentes na reunião que 

assinassem a lista de presença. Foi relatado que as atas da terceira 

reunião do conselho distrital foram enviadas através de email a todos 

os clubes do distrito, gabinete da governadoria, membros do conselho 

distrital, e que houve apenas um pedido de correção enviado pela 

companheira Viviane Martins de Moura Nóbrega, que após analisado 

foi corrigido, quanto a sua leitura foi feito pedido de dispensa pelo 

companheiro IPDG João da Silva Filho que justificou pela divulgação 

anterior delas por email; companheiro PDG Judas Tadeu Nunes 

Nóbrega disse ser importante a leitura da ata em plenária para 

conhecimento de todos e sugeriu que junto com o envio das atas por 

email disponibilizasse um resumo, deste modo, este último seria lido 

em plenária atendendo ao Estatuto para aprovação da ata e que se 
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houverem dúvidas consultar-se-ia a ata original postada no site do 

Distrito; sugeriu também que fosse adotado como recomendação aos 

próximos secretários. Da maneira exposta, a sugestão foi acatada para 

as atas da quarta reunião do conselho e da convenção. Não houve 

discussão e as atas foram aprovadas. 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 objetiva; informou que recebeu a mútua com o saldo de 

R$ 1.050,91(um mil, cinquenta reais e noventa e um centavos) e que na 

data de hoje o saldo é de R$ 7.800,19(sete mil, oitocentos reais e 

dezenove centavos), e que houve três chamadas até a presente data: a 

de número duzentos e vinte um, ocorrida em vinte e nove de agosto do 

falecido companheiro Ailton Garcia Barbosa/Lions Clube de Ceres, e 

sua beneficiária domadora Maria Aparecida de Oliveira Garcia recebeu 

o valor de R$ 6.600,00(seis mil e seiscentos reais) no dia trinta de 

setembro; a duzentos e vinte e dois,ocorreu em trinta de setembro do 

falecido companheiro Valdir Justino da Silva/Lions Clube de Jataí, e sua 

beneficiária a domadora Edna Scalbrini recebeu em treze de dezembro 

o valor de R$ 6.456,00(seis mil quatrocentos e cinquenta e seis reais). 

Destacou que em ambas chamadas não se tinha caixa por isso a 

demora do pagamento. E a chamada número duzentos e vinte e três, 

ocorrida semana passada dia vinte e dois de abril, do falecido 

companheiro João Antônio Pereira/Lions Clube de Catalão, a 

beneficiária domadora Cirlei Assis de Matos recebeu R$ 5.928,00(cinco 

mil, novecentos e vinte e oito reais) no dia vinte e cinco de abril, ou 

seja, a demora foi o envio da documentação do óbito, pois a mútua já 

tem caixa para suportar até duas chamadas. Seguindo com o relatório, 

passou algumas informações administrativas quais sejam: o valor da 

Jóia de ingresso que corresponde a três por cento do salário mínimo 

com acréscimo dos centavos para cima, na data de hoje, no valor de 

R$29,00(vinte e nove reais); disse que o cálculo do valor do prêmio a 

ser pago na chamada é feito deduzindo três reais para as despesas 

administrativas do montante de vinte e nove reais, daí multiplicado pelo 

numero de associados inscritos, que no dia de hoje seria duzentos e 

vinte e oito associados inscritos. Encerrou seu relatório dizendo que a 

nova visão da Mútua é a de ser solidário ao companheiro, companheira 

ou gatinho que está em um momento de dificuldade com a perda de um 

ente querido, e não o de usar o valor para si próprio. Não houve 

discussão sobre o relatório apresentado sendo ele aprovado por 

unanimidade. Governador convidou a Assessora do Concurso Distrital, 

companheira Luciana Nunes para tratar de seu relatório. Companheira 

Luciana começou sua explanação dizendo que o Concurso de 

Eficiência objetiva incentivar a prática das atividades do plano de ação 

e metas da governadoria e assim, reconhecer a participação ativa e 

comprometida dos Lions Clubes do Distrito; lembrou que as regras 
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utilizadas para a pontuação são aquelas publicadas na agenda da 

governadoria; fez uma observação sobre algumas áreas onde há falta 

de ação por parte dos clubes, entre elas: prevenção e tratamento de 

câncer, conscientização contra o uso de drogas e auxílio a 

dependentes químicos, Meio Ambiente, intolerância e violência no 

trânsito e, atividades com ênfase na pessoa do idoso, não só a 

asilados. Ao ensejo aproveitou para agradecer aos companheiros Aída, 

de Goiânia Paranaíba, Andréa, de Goiânia Marista, Elena, de Palmas, 

Helena de Assis, de Jataí, Ilda, de Ouvidor, Hélio e Eleusa, de Pires do 

Rio, Benedito, de Goiânia Buritis e Edson, de Ceres por terem o 

cuidado de mandar as atividades no email; ao companheiro Leandro, 

de Catalão por preparar a tabela para lançamento da pontuação; às 

companheiras que colaboraram nos trabalhos de premiação nas RCDs; 

aos companheiros Hélio Caixeta, de Pires do Rio e Círia Mesquita, de 

Ouvidor que aceitaram o desafio de compor assessoria do concurso; ao 

casal governador, pela oportunidade de servir e conhecer o distrito tão 

profundamente; e ao esposo, companheiro Bebeto pelo apoio e 

carinho. Apresentou o quadro geral de pontuação com todos os clubes 

e logo em seguida revelou os cinco primeiros colocados, a saber, do 

primeiro ao quinto: Lions Clube de Catalão com 183.100 (cento e 

oitenta e três mil e cem) pontos, Lions Clube Goiânia Marista com 

157.170(cento e cinquenta e sete mil cento e setenta) pontos, Lions 

Clube de Pires do Rio com 145.570(cento e quarenta e cinco mil 

quinhentos e setenta) pontos, Lions Clube Jataí com 131.070(cento e 

trinta e um mil setenta)pontos, e, Lions Clube Aparecida de Goiânia 

com 127.470(cento e vinte e sete mil quatrocentos e setenta)pontos. 

Governador parabenizou-a pelo trabalho cuidadoso e eficiente que 

retrata tão bem a riqueza do nosso distrito. Em seguida governador 

convidou os presidentes de divisão e região para seus relatórios. Por 

ordem fizeram uso da palavra, presidente de divisão A-dois, 

companheiro Valdi Gomes Pimentel que falou dos clubes de Palmas/ 

em pleno vigor e atuante, de Porto Nacional/ devagar, mas com 

promessas positivas e de Gurupi/ sem muito sucesso de engajamento. 

Presidente de região C, companheiro João Batista Silva falou sobre os 

clubes de Jaraguá/ sempre atuante e com campanhas em parceira com 

a APAE, de Goianésia/ ativos e atuantes com campanha permanente 

com o Lar dos Idosos, e de Uruana/ deram uma esmaecida, mas estão 

trabalhando. Presidente de Divisão C-dois, companheira Neuzira Maria 

Pereira que falou sobre seu clube, o de Rubiataba: são ativos e 

prestam serviços em várias frentes, principalmente nos mutirões de 

construção de casas. Presidentes das divisões D-um, Andrea Barbosa 

Fidalgo, D-dois, José Maria Alves e D-três, Amauri de Oliveira falaram 

sobre as atividades desenvolvidas pelos clubes da grande Goiânia e o 

Presidente de Região D, companheiro Manoel do Bonfim Rodrigues 

Souza, relatou as atividades proposta para a região e abraças com 
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pleno êxito pelos clubes, havendo grande integração. Presidente 

Região E, companheiro Geraldo Ribeiro Silva justificou a ausência de 

seus presidentes de divisão e relatou os problemas enfrentados na 

região, mas também o grande empenho dos clubes em atender as 

necessidades de suas comunidades; aproveitou para deixar seu 

depoimento sobre o pronto atendimento que Catalão recebeu da mútua 

com o falecimento do companheiro Pereira a poucos dias; valor que 

trouxe tranquilidade a companheira viúva. Presidente Região F, 

companheiro André Luiz Parreira, que foi objetivo em sua avaliação 

dizendo que ainda enfrenta dificuldades com os clube de Rio Verde e 

Cachoeira Alta mas que os demais seguem em pleno 

serviço.Presidente da região G, companheiro Carlos Ribeiro de Oliveira, 

que relatou normalidade em sua região e justificou a ausência do Lions 

Clube de Formosa. Encerrado os relatórios das regiões e divisões, o 

governador agradeceu o trabalho de cada presidente e pediu atenção e 

dedicação para a reversão dos saldos negativos em números de 

associados, disse ser preciso crescer, mas com qualidade. Logo 

depois, companheiro PDG Arthur Rios apresentou o parecer sobre as 

moções recebidas pela comissão de moções: foram apresentadas o 

total de seis moções, das quais três foram consideradas procedentes  e 

três, improcedentes. As improcedentes foram: Moção 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 conseqüência 

da destituição, uma vez que o dirigente não pode ficar sem condições 

morais no exercício do cargo. Moção Dois–Ratificação da moção um – 

Pena da Censura Moral ao Governador, de autoria do PDG 

companheiro leão Isaias Costa Dias: concluiu-se que, se a moção 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. Moção Seis–

Criação do Terceiro Vice-governador do Distrito LB-dois, de autoria do 

PID companheiro leão Zander Campos da Silva: concluiu-se que 

baseados no Artigo VIII, Seção sete 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: Moção Três – Adaptação do Estatuto 

às Normas Superiores, requerido pela Comissão de Estatutos e 

Regulamentos sendo seus autores o PDG Companheiro Leão Judas 
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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-dois 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. Moção 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; fica a sugestão 

para as próximas convenções uma vez que foi verificado que para esta 

convenção haverá um café da manhã para as domadoras. Moção 

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 a 

seguinte redação: “V – Remeter ao Gabinete da Governadoria, 

anualmente, cópia da ata registrada de eleição e posse da diretoria do 

ano vigente. Manter na Governadoria: cópia do estatuto do clube 

atualizado, registrado em cartório; certidão da serventia de registro de 

imóveis de patrimônios imobiliários caso existentes”. Em seguida o 

Companheiro Manoel do Bomfim–Lions Clube de Goiânia Sul, solicitou 

a palavra para apresentação de uma Proposição, o que foi interrompido 

pelo PDG Judas Tadeu Nóbrega, que informou sobre o decurso do 

prazo estatutário para apresentação de Proposição, e corroborado pelo 

CC João Sergio que informou, só poder ser apresentado a matéria se 

fosse uma Moção de Plenário, o que não era o caso. Governador 

agradeceu pelo trabalho desempenhado do PDG Arthur frente à 

comissão e comunicou o envio do parecer para a leitura e votação na 

plenária da Convenção. Deste momento em diante, abriu-se a fala para 

os candidatos as eleições distritais, e começou com o Lions Clube de 

Goiânia Bandeirantes Benincá, através de sua presidente companheira 

Elizabeth Fernandes que apresentou a companheira Viviane Martins de 

Moura Nóbrega e pediu apoio para este projeto de governadoria, que 

foi abraço sem reserva pelo clube; em suas palavras companheira 

Viviane reforçou a unidade do grupo e se diz disposta a trabalhar neste 

projeto e que portanto, pede o apoio para sua eleição. Companheiro 

Alberto Carlos Cavalcante candidato à Primeiro Vice-Governador, 

colocou seu compromisso de fazer o seu melhor para motivar os 

companheiros e pediu apoio de todos para continuar sua caminhada 

rumo a governadoria, aproveitou o momento para apresentar seu clube 

e agradecer-lhes o apoio.Companheiro Paulo Omar da Silva, candidato 

a Governador do Distrito, disse que conta com o apoio e o 

comprometimento de todos pois é certo que sozinho não terá meios de 
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proporcionar os melhores resultados e que estes começarão a contar a 

partir da confirmação ao cargo de governador. Companheiro Genésio 

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

Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB,agradeceu a todos 

que o conduziram até essa etapa do processo e espera merecer mais 

uma vez a confiança dos companheiros para essa eleição.Companheiro 

governador agradeceu a participação de todos nesta plenária, a qual 

considerou produtiva e de grande importância para a seqüência dos 

trabalhados na convenção, e convidou a sua companheira Leila para 

dirigir a Oração pelo Brasil. E as dezoito horas e quinze minutos 

encerrou os trabalhos da quarta Reunião do Conselho Distrital e 

convocou para a solenidade de abertura da qüinquagésima primeira 

convenção, às vinte horas e quinze minutos, neste centro de 

convenções.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, 28 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 


