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ATA DA 1ª PLENÁRIA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO AL 
2018/2019. 

 

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e 

trinta minutos, reuniram-se os associados do Distrito LB-4 da Associação 

Internacional de Lions Clubes, nas dependências do Centro de Atendimento ao 

Idoso, sito à Rua do Saber, s/nº, Bairro Bordas do Lado, na cidade de Campo 

Verde/MT, para a 1ª(primeira) plenária realizada durante a 2ª (segunda) Reunião do 

Conselho Distrital do AL 2018/2019, sob a presidência do Governador do Distrito LB4 

CMJ Ely Rodrigues e com a presença dos membros do gabinete, ex-governadores, 

assessores Distrital e Dirigentes de Clubes. Após a nominação da mesa e abertura 

protocolar da reunião, o presidente da mesma, CMJ Ely Rodrigues, Governador do 

Distrito LB4, convidou a CaL Neusa Neiva Simione do Lions Clube Campo Verde 

Centenário para fazer a invocação a Deus; em seguida solicitou a todos para 

entoarem a 1ª estrofe estribilho do Hino à Bandeira. O DG CMJ Ely Rodrigues 

desejou as boas-vindas aos presentes, saudou o Presidente do DMLB, CL Adilson 

de Lizio em sua visita oficial do Distrito LB-4 bem como à sua DM, CaL Sueli 

Amarante de Lizio, e apresentou o Orador Oficial da 2ª RDC, o CL Eduardo Ferraz 

e sua DM Paula Soares Ferraz, do Lions Clube de Guarulhos/SP, Distrito LC-5. Ato 

contínuo nomeou a CaL Babiere Pelissari do Lions Clube de Colíder para atuar como 

mestre de cerimônia da reunião que, aceitando a nomeação, cumprimentou a todos 

os dirigentes Leonístivos presentes. Devolvendo a palavra ao DG Ely Rodrigues, 

este convidou o CL João Gilberto, Secretário Distrital para fazer a verificação do 

quórum, procedesse a chamada dos Assessores Distritais e fizesse a leitura das 

Atas da 1ª Reunião do Conselho Distrital. A pedido do Secretário, a chamada foi 

dispensada pois havia um livro de presenças exclusivamente para os Assessores 

Distritais e este servirá de comprovação de presença e justificou a ausência dos PDG 

Claudemir Feitosa e do CL Alex Sandro Monarin previamente comunicadas. O PDG 

CL João Medeiros solicitou a dispensa da leitura da Ata, pois a mesma já foi enviada 

por e-mail aos demais companheiros e não houve nenhuma contestação. Colocado 

o pedido em votação, a leitura foi dispensada e então a mesma foi colocada para 

aprovação, sendo aprovada sem emendas. O Secretário Distrital fez alguns informes 

adicionais da secretaria e devolveu a palavra ao Governador. Foi chamado então 

para fazer uso da palavra o Tesoureiro Distrital, CL Simon Guaragni, que realizou as 

prestações de contas e demais informes da Tesouraria. Foi realizado pelo Tesoureiro 

o Repasse de verba de Representação ao 2VGD Rogis Silva e para a 1VGD Claudia 

Celina no valor de R$3.000,00 e em seguida chamou a CaL Socorro Santos Souza 

e o CL Edmilson Otake para receberem o Repasse do Evento no valor de 

R$5.000,00. Neste momento foi dada a palavra ao Sr. Rafael Machado, prefeito de 

Campo Novo do Parecis que adiantou sua fala por ter que viajar ainda no período da 

manhã, e, saudando a mesa e ao Governador, fez um breve relato de sua 

experiência com LEO e como isso o auxiliou na vida profissional e política e convidou 

a todos os CCLL presentes para estarem presentes na III RCD nos dias 23 e 24 de 
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fevereiro de 2019 que será realizada na cidade de Campo Novo do Parecis. O DG 

Ely Rodrigues agradeceu e fez um convite ao prefeito para que volte ao movimento 

leonístico. Em seguida do Governador convidou a Comissão de Estatutos e 

Regulamentos para receber, analisar e dar parecer nas preposições desta 

Governadoria. A palavra então foi passada à Mestre de Cerimônias para a 

continuidade dos trabalhos que convidou os Assessores do Concurso de Fotografias, 

CL Luiz Carlos Varela e a CaL Elizabeth Martins de Souza para falar sobre o 

julgamento do Concurso, que será feita por uma comissão formada por artistas do 

município de Campo Verde. Destacou a boa participação dos clubes e que as fotos 

classificadas estarão em exposição até o dia seguinte onde serão apresentadas as 

vencedoras. Em seguida a Mestre de Cerimônias chamou à frente a Assessora do 

Concurso do Cartaz da Paz, CaL Celi Silva que elogiou a participação de mais de 

cinco mil crianças nesta edição que teve como tema “A bondade importa”.  Destacou 

ainda a qualidade dos cartazes que teve um nível muito bom. Após este ato, a Mestre 

de Cerimônia agradeceu ao Governador pela nomeação e encerrou seus trabalhos 

na Primeira Plenária. O Governador agradeceu à CaL Babieri Pelissari e em seguida 

convidou a PCC CaL Maria Rosilene Mestre Medeiros, Coordenadora de GLT do 

DLB-4 para prestar informações sobre a Escola de Dirigentes e informar as regras, 

funcionamento e participação no Seminário de Desenvolvimento Leonistico. Ela 

destacou que foi definido que neste RCD acontecesse a palestra sobre associados 

com o PDG Ideraldo Pires com o tema “Inovar para Crescer”, pois há a necessidade 

de inovar para manter os associados no clube. Em seguida foi passado o calendário 

de treinamentos do AL 2018/2019, que haverá Seminário De Desenvolvimento de 

Lideranças do Distrito LB-4 nos dias 09 e 10 de março de 2019 na cidade de 

Chapada dos Guimarães e nos dias 30 e 31 de março de 2019 na cidade de Colíder 

para leões emergentes com até 3 anos de filiação. Seminário de Preparação de Vice-

Presidente de Clube DLB-4 nos dias 01 e 02 de junho de 2019 na cidade de Colíder 

e dias 15 e 16 de junho de 2019 na cidade de Chapada dos Guimarães para 

Presidentes Eleitos para o AL 2019/2020. Nos dias 25 e 26 de maio de 2019, 

Seminário de Desenvolvimento de Lideranças LEO na cidade de Colíder para 

dirigentes e futuros dirigentes LEO. Nos dias 08 e 09 de junho de 2019 acontecerá 

um Workshop para Presidentes de Divisão para o AL 2019/2020 para Presidente de 

Divisão, 1º, 2º E 3º VDGE’s, Secretários e Tesoureiros. No dia 02 de fevereiro de 

2019 um Workshop de Lideranças do Distrito LB-4 para Diretores de Associados, 

Presidentes de Clubes e PDG´s. Na sequência ela passou a falar sobre o Legado da 

1ª IP Mulher, apresentada na 101ª Convenção internacional em Las Vegas, que tem 

como objetivo reconhecer a equidade de gênero (associados e associadas) que 

representam novas vozes em virtude de sua liderança com empoderamento através 

do conhecimento, do serviço, da busca de novos associados e do marketing. Em 

suas quatro categorias, foram escolhidas para representar o DLB-4 as CaL Cintia G. 

de Oliveira do LC Sorriso na categoria New Voice GLT, CaL Fabíola Tormes Homsi 

do LC Tangará da Serra na categoria New Voice Marketing, CaL Sandra Tsukamoto 
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do LC de Colíder na categoria New Voice GMT e CaL Mirts Alves Lacerda do LC 

Cuiabá Visão Solidária Serviço. Em seguida passou a apresentar as histórias 

publicadas por elas no site do Facebook e site do LCI. Em seguida, o Gov. Ely 

Rodrigues convidou o 1VCC e Coordenador GMT CL Ideraldo Pires para proferir sua 

palestra com o tema Inovando para Crescer, enquanto os Membros do Conselho 

Distrital foram convocados para a Reunião do Conselho numa sala anexa. Ao 

término da palestra, a PCC Maria Rosilene convidou o PID Whady Lacerda para 

apresentar o Painel Leonístico. Antes do encerramento desta plenária, foi convidado 

o Leo Luiz Gabriel que estará representando o DLB-4 e o Brasil no Azerbaijão no 

Forum Mundial da Juventude Liderança Jovem Special Olimpics. O DG Ely convidou 

a todos para estarem presentes no Centro de Eventos da Juventude para a 2ª 

Plenária e confraternização. Às 16h00min foi encerrada essa primeira plenária da 2ª 

reunião do Conselho Distrital. Eu, João Gilberto Nunis dos Santos, Secretário Distrital 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada por mim e pelo DG 

CMJ Ely Rodrigues do AL 2018/2019.     

 

 

 

 

DG CMJ Ely Rodrigues João Gilberto Nunis dos Santos 
Governador do Distrito LB-4  

AL 2018/2019 
Secretário Distrital  

AL 2018/2019 
 

 

  “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.” 


