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ATA DA 1ª PLENÁRIA DA 19ª CONVENÇÃO DISTRITAL ANO LEONISTICO 

2017/2018. 

 

 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil de dezoito, no Centro Cultural do 

município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, reuniram-se os membros do 

gabinete distrital, Delegados credenciados e os associados dos clubes convidados para a 

1ª(primeira) plenária da Convenção 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 Maria Aparecida Vaz Andrade, para fazer a invocação a 

Deus; Em seguida solicitou a todos para entoarem a 1ª estrofe e o estribilho do Hino  

Bandeira. Ato contínuo deu boas vindas aos presentes, falou que o Distrito LB4 

ultrapassou as metas estabelecidas para a prestação de serviço do Centenário e concedeu 

a palavra ao secretário distrital PDG CL João Medeiros Filho, que verificou o quórum, 

falou sobre o aplicativo MyLion, do preenchimento do formulário para solicitação do 

prêmio de excelência de clube e também solicitou  aos clubes que ainda não enviaram o 

PU 101 que façam a transmissão. 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 até presente data, a maioria dos 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. CL Governador entregou 

Certificado de  Comemoração do Centenário de Lions Internacional ao Lions Clube de 

Nova Bandeirantes; e também  ao PCC CL Eugênio Krominski.  CL Governador  

passou a palavra ao CL Alex Mosselin para que o mesmo fizesse esclarecimentos sobre 

o SUNSET  na Cachoeira Salto das Nuvens. Uma tarde de confraternização em um 

lugar privilegiado pela natureza e com o tema festivo havaiano. Em seguida fez uso da 

palavra o 1º Vice Governador  CL Ely Rodrigues, que fez a apresentação do seu lema “ 

Amar para Servir” e também apresentou o pin e sua descrição, bem como o Plano de 

Ação e Metas para o ano leonistico 2018/2019. O governador CL Eraldo Pereira, fez 

uso da palavra cumprimentando todos os presentes com a saudação Namastê, comentou 

os Destaques do IP Naresh Aggarwal e o lema: Nós Servimos lembrando a razão da 

existência do LIONS e destacando o Foco no Serviço com a meta de 200 milhões de 

atendimentos ao ano até 2020/2021. Ressaltou que O DLB4 contribui 

significativamente com a meta do serviço apresentando os dados do  7º Informe do GST 

da área III< DMLA e DMLB, de 12/04, sendo: 91,18% dos clubes registraram 

atividades com 496 mil atendimentos, para uma meta de 196 mil (superando em mais de 

250% da meta). Na sequencia fez comentários sobre  O Poder da Ação e o Poder do 

Serviço, destacando que para ampliar ainda mais a quantidade de serviços e sensibilizar 

os leões do DLB4 foi escolhido o tema desta Convenção: A Força do Servir. Procedeu á 

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

Às 14h30 min, foi encerrada essa primeira plenária da 19ª Convenção. Eu, CL João da 
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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.     

 

 

Tangará da Serra - MT, 05 de maio de 2018. 

 

 
 

 

 

Eraldo da Silva Pereira 

Governador de Distrito LB4 

          2017/ 2018                                        João da Silva Medeiros Filho 

                                                                        Secretário 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.” 
 

 

 


