
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBS 
DISTRITO MULTIPLO LB 

GOVERNADORIA DO DISTRITO LB-4 AL 2018/2019 

 
“AMAR PARA SERVIR” 

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

INSTALAÇÃO DO GABINETE DISTRITAL 2018/2019 

 

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às oito horas 

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

Internacional de Lions Clubes, nas dependências do Centro de Eventos 

Amazonas, sito à Av. Colonizador Roque Gomes, 380, Colíder/MT, para a 

terceira plenária realizada durante a 1ª Reunião do Conselho Distrital e 

Instalação do Gabinete 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 distritais e dirigentes de clubes. Após a 

composição da mesa e abertura protocolar da reunião, o presidente da mesma, 

CMJ Ely Rodrigues, governador do Distrito LB4, convidou o CL Adalberto Cesar 

Pereira Martins Jr do Lions Clube de Colíder para fazer a invocação a Deus; em 

seguida solicitou a todos para entoarem a 1ª estrofe estribilho o Hino à Bandeira. 

Ato contínuo nomeou a CaL Babiere Pelissari Guaragni do Lions Clube de 

Colíder e presidente da Divisão 08 para atuar como mestre de cerimônia da 

reunião. A palavra foi dada ao PDG Eraldo da Silva Pereira para que ele 

prestasse homenagens à sua assessoria da gestão que se encerrava, momento 

em que o DG Ely Rodrigues passou o comando da reunião à 1ª VGD Claudia 

Celina para que pudesse se retirar e comparecer na reunião do LEO Clube que 

estava acontecendo em um local à parte. O PDG Eraldo então saudou os 

companheiros e apresentou os resultados e relatórios de sua gestão, 

destacando a criação de 03 (três) novos clubes, sendo eles LC Água Boa, o LC 

Lucas do Rio Verde Centenário e o Hellen Keller Centenário em Cuiabá. 

Destaque também para o saldo positivo de associados, sendo 148 (cento e 

quarenta e oito) novos associados. Destaque também para o aumento da Meta 

do GLT, ampliação dos serviços e a celebração do Centenário. Ato contínuo, ele 

passou a fazer entrega de premiação e mimos. Ao final das homenagens, o DG 

Ely reassumiu o comando da reunião e a mestre de cerimônia convocou a 

Comissão de Finanças para apresentar a Proposta Orçamentária para o AL 

2018/2019 que após ser lida foi colocada em apreciação para manifestação e 

como não houve, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade.  

Em seguida foi apresentada a Prestação de Contas do 2º Semestre de 2018 do 

AL 2017/2018, que recebeu parecer favorável da Comissão de Finanças, e 

sendo colocada em apreciação e votação, foi aprovada. Após, foi chamada a 

Comissão do Concurso de Eficiência que apresentou as mudanças do 

regulamento e que a mesma se encontra na Nominata do AL 2018/2019 para 

conhecimento de todos. Posteriormente, a mestre de cerimônia passou a chamar 

para usar a palavra os presidentes de Divisão, sendo eles: CL Wilson Pereira 

Goes, da Divisão 01; CL Renato Dummel, da Divisão 02; CaL Railda de Souza, 

da Divisão 03; CaL Maria Aparecida Vaz de Andrade, da Divisão 04; CL Marcos 
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Antonio Pagaiani, da Divisão 05; CaL Dailza Peixoto A. de Oliveira, da Divisão 

06; CL Ernani Uemura Barbosa, da Divisão 07; CaL Babiere Pelissari Guaragni, 

da Divisão 08; e CaL Andrea Brustolin Pereira, da Divisão 09. Todos eles 

explanaram sobre a situação das suas respectivas Divisões e alguns já 

apresentaram a data da realização da 1ª Reunião do Comitê Assessor. 

Passaram a ser chamados para uso da palavra os assessores distritais do AL 

2018/2019: CL Abílio Camilo Fernandes Neto, da Assessoria de Apoio à Gestão 

de Clubes; CaL Ana Paula Marques Schulz, assessora do Programa de Saúde, 

Conscientização e Ação de Combate ao Diabetes, que apresentou alguns planos 

do programa que será sugerido aos clubes; CaL Maria Regina Pereira de Souza, 

assessora de Conservação, Conscientização e Ação em Prol da Visão e do 

Instituto Lions da Visão; CCaLL Vera Lucia Godrim de Oliveira e Alessandra 

Nishimoto Braga Savoldi, assessoras do Programa Lions Quest; CL João da 

Silva Medeiros Filho, assessor do Programa LCI Adiante; CL Marcos Antonio 

Couto Campos, assessor de Meio Ambiente; PDG CL Evanir Tormes, 

coordenador GST; PDG CL Ideraldo Pires da Costa, coordenador GMT; PCC 

CaL Maria Rosilene Mestre Medeiros, coordenadora GLT; 1ª VGD CaL Claudia 

Celina; 3ª VGD CaL Maria Aparecida Vaz de Andrade; e por fim o PID Whady 

Lacerda. Adiante, o DG convocou a Comissão de Estatuto e Regulamento para 

dar parecer do pedido de vistas das contas do AL 2017/2018 que foi 

apresentado, sendo que o mesmo não se enquadra nos regulamentos vigentes. 

A decisão fora acolhida pela governadoria, e então negado o pedido de vistas. 

Logo em seguida foi realizada uma pausa onde foi servido um Coffee Break. De 

volta à plenária, o PID Whady Lacerda passou a fazer a leitura do Currículo do 

Orador Oficial, CL Paulo Rogério de Souza para que este, em ato contínuo, 

desse início a sua oratória que teve como tema “Amar para Servir”.  Ao final, 

após ser ovacionado de pé pelos presentes, a CaL Solange Rauber, Presidente 

do LC Colíder entregou um mimo ao orador CL Paulo Rogério e a CaL Roselaine 

Rodrigues entregou um presente para a esposa, a CaL Paulinha. Na sequência, 

os CCLL Edimilson Otake e Socorro dos Santos Souza, do Lions Clube Campo 

Verde Centenário apresentaram um vídeo e fizeram o convite para a 2ª RCD que 

acontecerá na cidade de Campo Verde nos dias 10 e 11 de novembro de 2018. 

A palavra foi então passada ao CL Wagner Rogério de Oliveira, coordenador da 

1ª RCD, e também para a CaL Solange Rauber, presidente do LC Colíder, para 

seus agradecimentos finais. Na ordem, a mestre de cerimônia aproveitou a 

oportunidade para agradecer ao governador e encerrou seus trabalhos 

devolvendo o medalhão. O DG Ely Rodrigues parabenizou pelo belíssimo 

trabalho executado e convidou o CL Wagner e a CaL Solange para fazer a 

entrega de mimos para o orador CL Paulo Rogério e entregou pins da Presidente 

Internacional para o secretário e tesoureiro distrital, além de um mimo para o CL 

Wagner pelo brilhante trabalho à frente da organização da 1ª RCD e Instalação 

do Gabinete. O CL Paulo Rogério usou a palavra para agradecer a oportunidade 
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e também para presentear o DG e sua esposa com um mimo. Ao finalizar a 

reunião, procedeu a etapa protocolar final com a oração pelo Brasil e ao nosso 

lema soberano: “Nós Servimos!”. Às 12h15min foi encerrada a terceira plenária 

da 1ª Reunião do Conselho Distrital. Eu, João Gilberto Nunis, secretário distrital, 

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

governador DG CMJ Ely Rodrigues, 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.” 

 


