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

SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 2017/2018. 

 

 

1. Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, nas 

dependências da Câmara de Municipal de Sinop, Avenida das Figueiras, 1835  - 

centro, na cidade de Sinop – MT, reuniram-se os membros do gabinete distrital e 

os associados dos clubes convidados para a 3ª(terceira) plenária realizada 

durante a 2ª (segunda) reunião do conselho distrital AL 2017/2018, às 08h30h, 

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 o CL Agostinho 

Camatti, do Lions Clube de Sinop, para fazer a invocação a Deus, em seguida 

em homenagem ao dia da bandeira solicitou a todos para entoarem o Hino á 

Bandeira. CL Governador convidou o sargento do Exército Brasileiro, Sr. 

Eudésio Gomes da Silva para fazer a saudação á bandeira nacional. Ato contínuo 

saudou  a todos e iniciou os trabalhos da pauta. Nomeou o CL Alex Sandro 

Monarin para atuar como mestre de cerimônias e o convidou para receber o 

colar e a programação. CL mestre de cerimônias convidou a comissão de 

finanças para apresentar o parecer da prestação de contas da Governadoria do 

ano leonistico 2016/2017. Comissão composta pelos companheiros: Alfredo 

Murara Garcia, Alex Sandro Monarin e Luis Henrique Siqueira emitiram o 

seguinte parecer: a) Com base no parecer proferido pelo Auditor Distrital CL 

Jeferson da Silva Faria, profissional Contador devidamente inscrito no CRC/MT 

sob o número 00587900-0, onde aponta algumas irregularidades, porém ao final 

sugere-se à aprovação. B) Considerando o conteúdo da ata da reunião dos 

membros natos do Comitê de Honra realizada em 07/10/2017, que recomenda a 

liquidação de débitos oriundos do ano leonistico 2016/2017, no valor de R$  

4.433,02 (quatro mil quatrocentos e trinta e três reais e dois centavos), pela atual 

governadoria. C) Considerando ainda a existência de um saldo positivo 

conforme demonstrado em extrato da conta corrente do Distrito LB4   

30/06/2017, no valor de R$ 3.620,66 (três mil seiscentos e vinte reais e sessenta 

e seis centavos). D) Considerando que a atual tesouraria através do CL Jamil 

Sortica de Souza, informa que recebeu valores de alguns clubes referente ao 

orçamento do AL 2016/2017. A comissão dá o seguinte parecer: Mediante as 

considerações acima, esta Comissão recomenda à Governadoria do Distrito LB4 

AL 2017/2018 `liquidação dos débitos R$ 4.433,02 (quatro mil quatrocentos e 

trinta e três reais e dois centavos), aos seus legítimos credores. A Comissão de 

Finanças é de parecer favorável a aprovação das contas da Governadoria AL 

2016/2017, com os apontamentos pelo Auditor Distrital. A comissão ainda 

resaltou que a liquidação dos débitos seja realizada até o limite do crédito 

existente em 30/06/2018, no valor de R$ 3.620,66 (três mil seiscentos e vinte 
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reais e sessenta e seis centavos). Após a leitura do parecer o governador pediu 

alguns esclarecimentos a comissão sobre os débitos apresentados. O governador 

informou que o débito com o Lions Internacional no valor de U$275,45  - 

duzentos e setenta e cinco dólares, cinquenta e quatro centavos, correspondente 

a R$ 909,28 (novecentos e nove reais e vinte e oito centavos), já foi pagos em 

outubro de 2017, considerando que o distrito entraria em status quo caso a 

dívida não fosse quitada, situação que nunca ocorreu no distrito. Informou 

também que as despesas com o cartório do primeiro ofício também foram 

quitadas para que o registro das atas de posse e extinção da mútua leonistica 

fosse efetivado. O Governador indagou ainda se este procedimento do 

governador entrante pagar contas pendentes do ex governador imediato se 

tornaria prática no Distrito. O PDG CL Loinir Gatto manifestou contra a adoção 

dessa prática, seguido pelos CCLL Jefferson (LC Campo Novo), Cristiane (LC 

Cuiabá Norte) e CaL Varli (LC Cláudia) que também solicitaram 

esclarecimentos, e que foram respondidos pelo PID Whady Lacerda e 

Governador. O PID esclareceu que foi um erro inédito no Distrito LB4 a 

ausência do IPDG Paulo Brito na 1ª RCD, e a não entrega da prestação de contas 

nessa 1ª RCD AL 2017/2018. Em resposta à consulta da plateia, o PDG CL 

Sérgio Del Cistía informou que não existe penalidade estabelecida no Estatuto 

do Distrito LB4. Entretanto, maior penalidade é o julgamento do IPDG Paulo 

Brito nesta plenária, ressaltando que acredita que houve erro e não ma fé. O PID 

CL Whady Lacerda propôs que o parecer fosse votado com a seguinte ressalva: 

O Distrito LB4 poderá efetuar o pagamento de débitos do AL 2016/2017 até o 

limite de R$ 3.620,66 (incluídos os pagamentos já efetuados a Lions Clube 

Internacional e Cartório do 1º ofício de Cuiabá) conforme o saldo da conta 

bancária do DLB4 em 30/06/2017, mediante apresentação de notas fiscais ou 

recibos emitidos até essa data (30/06/2017). Colocado em votação o parecer da 

comissão de finanças foi aprovado pela assembleia com a resalva proposta pelo 

PID CL Whady Lacerda. Foi apresentado ainda pela comissão de finanças, 

parecer sobre proposição para contratação de empresa para prestação de serviço 

de contabilidade para o Distrito LB4, localizada em Cuiabá, por prazo 

indeterminado. A comissão foi de parecer favorável a contratação desde que 

sejam observadas as seguintes recomendações: 1ª -  a contratação deverá ser 

precedida de no mínimo 03 (três) propostas de escritórios, regularizados junto ao 

Conselho Regional de Contabilidade – CRC. 2ª - as despesas com a contratação 

deverá constar no orçamento do Distrito LB4. 3ª - a contratação deverá vigorar a 

partir do ano leonistico 2019/2020. 4ª - a matéria será submetida ao plenário da 

19ª (décima nona), convenção distrital.  Após votação, proposição foi aprovada 

pela assembleia. Na sequencia CL mestre de cerimônias convidou a CaL Celi 

Silva, assessora do Concurso Cartaz da Paz para anunciar o resultado do 

concurso. CaL Celi informou que recebeu 33 cartazes e que 18 Clubes 

participaram do concurso. Resultado: 1º lugar - Nicole Fernandes Franco – 

Lions Clube de Rondonópolis. 2º Lugar - Isac Oliveira Alves – Lions Clube 

Rondonópolis São José Operário. 3º Lugar - João Gabriel Paz Maciel – Lions 

Clube Campo Novo dos Parecis. Na sequencia fizeram uso da palavra os 
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companheiros Luis Carlos Varela e Elizabeth Martins, assessores do Concurso 

de Fotografias. Informaram que foram 23 (vinte e três) fotografias de 16 Clubes. 

Resultado: Paisagem Urbana: 1º Lugar - Lions Clube Cuiabá Leste. 2º Lugar – 

Lions Clube Cuiabá Norte. 3º lugar – Lions Clube de Pedra Preta. Paisagem 

Rural: 1º Lugar – Lions Clube Rondonópolis São José Operário. 2º Lugar – 

Lions Clube Tangará da Serra. 3º Lugar – Lions Clube Primavera do Leste. Vida 

animal: 1º lugar – Lions Clube de Matupá. 2º Lugar – Lions Clube Cuiabá Boa 

Esperança. 3º lugar – Lions Clube Cuiabá Norte. Na sequencia o CL mestre de 

cerimônias convidou a CaL Maria Raimunda de Alencar Perera, para fazer a 

leitura do currículo do orador oficial. O orador oficial PCC CL Edward Lago de 

Macedo, desenvolveu o tema “A importância do Conhecimento”. O CL mestre 

de cerimônias convidou para fazer uso da palavra os presidentes de divisão: CaL 

Tânia Suely Viana Fraiberg, Presidente da Divisão 01 informou que já realizou 

duas reuniões do comitê consultivo e que a próxima será em Chapada dos 

Guimarães. CaL Francileide Fontinelle Passos, Presidente da Divisão 03, 

informou que tem como compromisso a fundação de três novos clubes e que já 

esta trabalhando para isso. CaL Shueli Barros Assis de Arruda, Presidente da 

Divisão 05, informou que realizou reunião do comitê consultivo. CL Carlos 

Alberto de Oliveira, Presidente da Divisão 06, solicitou apoio de um leão 

reestruturador para o Lions Clube de Comodoro. CL Governador se 

comprometeu a conversar com o PDG CL Elbio Gonzales. CL Fábio Ricardo 

Tibes, Presidente da Divisão 07, informou que fundou recentemente o Lions 

Clube de Lucas do Rio Verde e continuará acompanhando o clube no seu dia a 

dia leonistico. Agradeceu ao CL Ely Rodrigues pela palestra na última reunião 

do Comitê Consultivo. CaL Antonia Vanderleia C. Nunes, Presidente da Divisão 

08, agradeceu a visita do governador aos clubes da Divisão e a presença dos 

clubes na RCD. Realizou duas reuniões. O mestre de cerimônias convidou para 

fazer uso da palavra os seguintes companheiros: PDG CL Sérgio Del Cistia, 

Coordenador de GST que pediu apoio dos presidentes de divisão para que os 

clubes atualizem os estatutos e preencham os novos cargos criados. Falou sobre 

os informes de atividades no MyLCI, informou que dos 46 clubes apenas 

26(vinte e seis) clubes 53% (cinquenta e três) por cento informaram 84.652 

(oitenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e dois) atendimentos. O objetivo é 

196.052 (cento noventa e sei mil e cinquenta e dois) atendimentos até 

30/06/2018, restando 114.400 (cento e quatorze mil e quatrocentos) 

atendimentos para alcançar a meta. O 3º Vice Governador CL Rogis Silva 

dispensou a palavra por ter usado a tarde sábado para passar sua mensagem. 2ª 

Vice Governadora CaL Claudia Celina da Silva, pediu desculpas pela ausência 

dos companheiros de Chapada dos Guimarães, que estão dando suporte a alguns 

companheiros com problema de saúde. Informou que uma RCD de sua gestão 

será em Matupá. Pediu aos companheiros que levem a mensagem do CL Edward 

Macedo aos clubes e parabenizou os companheiros do Lions Clube de Sinop 

pela organização do evento. O 1º vice-governador CL Ely Rodrigues, informou 

que já está montando sua equipe, almeja que até a RCD em Rondonópolis, 

estejam com todos os cargos e nomes escolhidos para realização do treinamento. 
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Informa que durante sua gestão as RCD serão dias  21 e 22 de julho/2018 em 

Colíder para instalação de gabinete. Dias 10 e 11 de novembro, Campo Verde. 

Em Fevereiro de 2019, Campo Novo dos Parecis e 04 e 05 de maio/2019 a 

Convenção em Sorriso. PID CL Whady Lacerda, agradeceu aos presentes. Falou 

sobre a missão principal do Lions que é difundir a paz. Que a ONU reserva um 

dia para homenagear o Lions e nesta ocasião é entregue o prêmio do concurso 

cartaz da paz. Após esse momento, o CL Alex Sandro, mestre de cerimônias, 

encerra seus trabalhos e agradece ao governador a oportunidade. CL governador 

agradece ao CL Alex Sandro pelo trabalho desenvolvido. O governador 

convidou para fazer uso da palavra os companheiros Guilherme Panisson e 

Marluei Sacon, coordenadores da 2ª Reunião do Conselho Distrital e Jalide 

Marongoni - Presidente do Lions Clube de Sinop. CL Guilherme agradeceu a 

presença de todos e informou que foram realizadas 160 (cento e sessenta 

inscrições e presença de 35 (trinta e cinco Clubes). Fez agradecimento especial 

aos companheiros do Lions Clube de Sinop pela organização do evento, 

chamando todos para vir a frente para uma foto. A CaL Jalide agradeceu a Deus 

e aos companheiros do clube, e em especial aos companheiros Guilherme e 

Marluei. Entregou mimos ao governador e sua esposa CaL Emilia e aos 

Companheiros Edward Macedo, Alfredo Murara, Guilherme e Marluei. O CL 

Governador convidou para fazer uso da palavra o 3º vice-governador CL Rogis 

Silva - Coordenador da 3ª Reunião do Conselho Distrital e PDG CaL Maria 

Perera, Presidente do Lions Clube de Rondonópolis. CL Rogis convidou os 

companheiros dos clubes de Rondonópolis, Rondonópolis São José Operário e 

Pedra Preta, para se postarem a frente, pois juntos estão organizando o evento 

desde agosto de 2017. Foi apresentado um vídeo da cidade de Rondonópolis 

convidando os leões para a reunião nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2018. 

Informou também que as inscrições estão abertas. O CL Governador em virtude 

do horário de viagem de retorno do CL Edward antecipa sua homenagem ao 

orador e fez entrega de um mimo e agradeceu  pelo serviço de formação e por ter 

vindo trazer seu conhecimento, sua luz. O CL Edward elogiou o governador 

Eraldo por escolher o tema da Reunião “A Importância do Conhecimento”. 

Agradeceu e retribuiu com um mimo para a CaL Emilia, enviado pela sua CaL 

Mariza. Deixou um abraço a todos e deseja que todos aprendam mais e apliquem 

o conhecimento em prol da humanidade. CL Governador convidou o CL Renato 

Adriano Dummel, Diretor da 19ª Convenção do distrito LB4 e a CaL Neureci 

Lima Andrade, Presidente do Lions Clube Tangará da Serra. CL Renato 

convidou todos a participarem da Convenção em Tangará da Serra nos dias 5 e 6 

de maio de 2018. Fez apresentação de um vídeo sobre a cidade e ressaltou que 

serão dois dias de companheirismo, debates e lazer, com tudo incluso no valor 

da inscrição. CL governador fez considerações sobre as atividades realizadas 

nesses dois dias de evento, ressaltando a sabedoria da plenária pelas decisões 

tomadas para o distrito. Fez agradecimentos e reconhecimento a CaL Jalide e 

aos companheiros Guilherme e Marluei, entregando-lhes mimos. Fez a entrega 

de mimo ao CL Fábio Tibes Presidente da Divisão 07 (sete), pelo empenho na 

criação do Clube de Lucas do Rio Verde Centenário, o qual foi apresentado 
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fazendo constar a presença de seu presidente. Ao PID Whady Lacerda 

Coordenador das Comemorações do Centenário de Lions Internacional na área 

3, pelo seu apoio e sua dedicação às atividades de celebração do centenário no 

Distrito LB4 ( mimo entregue a CaL Regina Pereira) e ao PCC CL Alfredo 

Murara pelo seu apoio na organização da 2ª Reunião do Conselho Distrital 

(Mimo entregue a CaL Jalide) por estarem acompanhando o orador oficial ao 

aeroporto e não estarem presentes. O Governador CL Eraldo Pereira, procedeu á 

etapa protocolar final com a oração pelo Brasil e ao nosso lema soberano: nós 

servimos. Às 12h:30mim  encerrada essa terceira plenária da 2ª 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.” 
Sinop - MT, 18 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 


