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ATA DA 1ª PLENÁRIA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL E 2º 

SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 2017/2018. 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, nas dependências CIE 

– Centro Integrado de Ensino, Av. Joaquim de Oliveira, 1334 - Vila Aurora, 

Rondonópolis – MT, reuniram-se os membros do gabinete distrital e os associados dos 

clubes convidados para a 1ª(primeira) plenária realizada durante a 3ª (terceira) reunião 

do conselho distrital AL 2017/2018, às 13h30min, sob a presidência do governador do 

distrito LB4 CL Eraldo da Silva Pereira e com a presença dos membros do gabinete de 

acordo com a lista de presença. Após a nominação da mesa e abertura protocolar da 

reunião, o presidente da mesma, CL Eraldo da Silva Pereira, DG do LB4, convidou a 

CaL Ivone Rodrigues de Souza, do Lions Clube de Rondonópolis São José Operário, 

para fazer a invocação a Deus, em seguida solicitou a todos para entoarem a 1ª estrofe e 

estribilho do Hino á Bandeira. Ato contínuo deu boas vindas aos presentes e fez 

apresentação de um vídeo “NAMASTÊ”, em seguida o secretário distrital PDG CL João 

Medeiros Filho, apresentou a chamada do gabinete distrital e apurou o quórum na 

primeira chamada. Na seqüência, apresentou para apreciação as atas da 2ª RCD 

realizada na cidade de Sinop- MT, dias 18 e 19 de novembro de 2017. Considerando 

que as referidas atas foram enviadas por e-mail para leitura e apreciação, foi dispensada 

a leitura, e as mesmas foram aprovadas, por unanimidade. Foi distribuído á Comissão 

de finanças documentação para prestação de contas do primeiro semestre do ano 

leonistico 2017/2018, o orçamento para o segundo semestre e prestação de contas das 

comemorações do centenário de Lions Internacional no Distrito LB4, foi informado que 

a referida documentação foi encaminhada com antecedência para o auditor e também 

para a comissão visando a apreciação e parecer. O CL DG solicitou ao CL Jamil Sortica 

de Souza, tesoureiro do distrito para fazer suas considerações sobre a saúde financeira 

do distrito e outros assuntos. CL Jamil informou que nenhum clube está em “status 

quo”, informou que a taxa do conselho de Governadores do DMLB já foi quitada, que a 

contribuição ao LEO clube será entregue o cheque nesta reunião. Que até presente data, 

23 (vinte e três) clubes pagaram a taxa distrital, e que está fazendo gestão junto aos 

clubes devedores para o recebimento restante. Ainda, que o distrito não tem pendência 

financeira. Na seqüência, o CL governador convidou a Cal Celi Silva, Assessora do 

Concurso de Cartaz da Paz, que fez a entrega de certificados aos clubes participantes do 

concurso e aos vencedores. CL governador convidou os companheiros Luiz Carlos 

Varela e Elizabeth Martins, Assessores do Concurso de Fotografias, para fazerem uso 

da palavra. CL Luiz Carlos informou que houve alteração no resultado do concurso, no 

tema paisagem rural, pois foi desclassificado o Lions Clube Cuiabá Leste por ter 

apresentado fotografia não autoral extraída da internet. Desta forma, ficou em primeiro 

lugar o Lions Clube Cuiabá Boa Esperança nesta categoria. Os participantes receberam 

certificados e os classificados troféus. Quanto ao concurso de redação promovido pelo 

Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB, informou que recebeu apenas uma 

redação da CaL Vera Godrin de Oliveira, do Lions Clube de Sorriso. Dando seguimento 
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a programação da reunião, o DG CL Eraldo Pereira, passou a palavra a PCC Cal Maria 

Rosilene Coordenadora de GLT, para informar as regras de funcionamento do seminário 

de desenvolvimento de lideranças leonísticas que foi desenvolvido conforme segue: 

Aula Inaugural, tema “Nova Estrutura de Lions Clube x Prêmio de excelência de Clube 

– proferida pelo PDG CL Ricardo Komatsu. 1ª palestra: “Centro Leonistico de 

Aprendizagem” – proferida pelo CL Vinicius Caramori; 2ª palestra: “A Importância do 

Movimento LEO no Distrito LB 4” – palestrante CLEO/LEÃO Cristina Burato; 3ª 

palestra: Evolução do Crescimento e da Expansão do Distrito LB4 e Perspectivas 

atuais” palestrante – PDG CL Ideraldo Pires da Costa, Coordenador de GLT do Distrito 

LB4. CL governador informou que após o encerramento do seminário será realizada 

uma reunião com presidentes de clubes e presidentes de divisão e os demais 

participantes permanecerem no recinto para uma atividade recreativa de “ Fit dance” 

com Runfit Academia. O governador CL Eraldo Pereira, procedeu á etapa protocolar 

final com a oração pelo Brasil e ao nosso lema soberano: nós servimos. Às 16h32min 

foi encerrada essa primeira plenária da 3ª Reunião do Conselho Distrital (RCD). Eu, CL 

João da Silva Medeiros Filho, secretário distrital lavrei a presente ata, que após lida e 

aprovada segue assinada por mim e pelo governador CL Eraldo da Silva Pereira, AL 

2017/2018.     

 

  

      

 

 

 

 

Eraldo da Silva Pereira 

Governador de Distrito LB4 

          2017/ 2018                                        João da Silva Medeiros Filho 

                                                                        Secretária DLB4 – 2017/2018 
 
 “Esta transcrição em 01 (uma) via, é fiel ao deliberado em assembleia 
desta data e de inteira responsabilidade de quem a redigiu e de todos os 
participantes.” 
 

Rondonópolis - MT, 24 de fevereiro de 2018. 

 

 


