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ATA DA 3ª PLENÁRIA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO AL 
2018/2019. 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às oito 

horas, reuniram-se os associados do Distrito LB-4 da Associação Internacional de 

Lions Clubes, nas dependências da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis, 

na Avenida Porto Velho, n. 835, Centro, Campo Novo do Parecis/MT, para a 3ª 

(terceira) plenária realizada durante a 3ª (terceira) 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, conforme assinatura no livro presenças. Após a nominação 

da mesa e abertura protocolar da reunião, o presidente da mesma, CMJ Ely 

Rodrigues, Governador do Distrito LB4, saudou a todos e declarou aberta esta 

plenária, convidando a CaL Andrea Andrade Lourenço Lima do LC Campo Novo do 

Parecis para fazer a Invocação a Deus e em seguida a assembleia entoou a 

primeira estrofe e estribilho do Hino à Bandeira. Após a nomeação da CaL Cintia 

Godrim do LC de Sorriso como mestre de cerimônias, esta agradeceu a deferência 

e convocou a comissão de estatuto e regulamentos para apresentarem os 

pareceres das preposições da governadoria. A comissão informou que recebeu 

uma preposição de alteração estatutária em relação à redação do artigo 1º 

(primeiro), parágrafo 70 (setenta) do estatuto vigente, adequando-o ao disposto na 

sessão 02 do artigo 12 dos regulamentos de Lions Internacional, a comissão emitiu 

parecer favorável a alteração conforme a ata da comissão lida em seguida. 

Colocado em votação, foi aprovado sem nenhuma objeção. Outra proposta 

apresentada ainda na II RCD em Campo Verde versa sobre a criação de regimento 

interno da comissão de finanças e criação da mesma, também colocada em 

apreciação sem nenhuma manifestação e colocada em votação, foi aprovada. Em 

seguida a CaL Cintia convidou o auditor fiscal para apresentar o parecer da 

prestação de contas do 1º semestre do AL 2018/2019, sendo que a mesma foi 

aceita de acordo com as normas de auditoria e dos princípios fundamentais. O 

resultado final não demonstra quaisquer indícios de vícios ou fraudes. Em seguida, 

a mestre de cerimonias convidou a comissão de finanças para a prestação de 

contas do 1º Semestre e parecer sobre o orçamento financeiro do 2º semestre. E 

antes da apresentação, parabenizou o CL Simon, tesoureiro distrital pela clareza 

na prestação de contas e orçamentos, o que facilitou em muito os trabalhos da 

comissão. Passou então à leitura do parecer da comissão, ambas tiveram o parecer 

favorável pela comissão. Ao ser colocado em discussão, o PID Whady Lacerda 

elogiou novamente a organização e clareza da tesouraria nesta prestação de 

contas e proposta de orçamento. Colocado em votação, foi aprovado sem 

manifestação ou contestação. A mestre de cerimônia chamou então o CL Alex 

Monarin para apresentar o resultado parcial do Concurso de eficiência de Clubes, 

substituindo os membros de Comissão, que justificadamente não estavam 
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presentes. Antes, o mesmo alertou sobre a importância dos informes dos clubes, 

pois baseado nestas informações que é feita a classificação. Algumas informações 

como a participação dos clubes no concurso do cartaz da paz, nos eventos do 

distrito bem como nos comitês consultivos. No quesito de aumento liquido de 

associados, será verificado ao final da gestão. Pagamento das taxas e informes de 

atividades estão deixando de ser relatadas. As doações para LFIC e para o ILV 

devem também ser informadas. Na convenção, será apresentada outra parcial já 

atualizada com os dados informados até aquela data. Dando andamento, foi 

chamado o tesoureiro distrital, CL Simon Guaragni para fazer o repasse das verbas 

de Gabinete à 1ª VGD Cal Claudia Celina, ao 2ºVGD CL Rógis Silva, ao Presidente 

do LC Campo Novo do Parecis, CL Douglas e o coordenador do evento, CL Claudio 

e finalmente ao Presidente do Distrito LEO, CLEO Celso Paulo Daniel Filho. A 

Mestre de cerimônias passou então a chamar os Presidentes de divisão presentes 

para fazerem uso da palavra, começando pelo Presidente da Divisão 01, CL Wilson 

Góes, que exaltou a grande participação da Divisão no evento. A Cal Raida de 

Souza, Presidente da Divisão 03 informou que a Divisão está se empenhando para 

que com as posses de novos associados, terminarão o AL com saldo positivo. 

Informou também que haverá reunião de comitê consultivo. E que será realizado o 

2º Leilão de Gado em prol do ILV. Presidente da divisão 05, CL Marcos Antonio 

também disse que o grande desafio da divisão é em manter o número de 

associados, mas que batalharão para conseguir reverter o quadro negativo de 

associados. A Presidente da Divisão 06, CaL Dailza de Peixoto também está com 

saldo negativo de associados, mas que empenharão para reverter o quadro. A 

reunião de comitê consultivo está marcada para 23 em Nova Lacerda. Apenas o 

clube de Comodoro ainda não quitou a taxa distrital, mas que o fará em breve. O 

CL Ernani Uemura, presidente de Divisão 07 lembrou do 2º Mega Costelão do LC 

de Sinop em prol da aquisição de equipamentos para o Hospital da Visão de Sinop, 

no dia 01 de maio. Lembrou da XX Convenção que será na cidade de Sorriso. 

Ressaltou que todos os clubes estão com as taxas e informes em dias. Agradeceu 

a todos pelo empenho. Em seguida, começaram a ser chamados os Assessores 

Distritais, começando pela CaL Ana Paula, assessora de saúde, que lembrou que 

o combate ao câncer pediátrico está entrando nos serviços de Lions e como há 

muitas dúvidas, ela enviou para os clubes um instrutivo que tem 25 propostas de 

ações que o Lions pode desenvolver. Em seguida foi a vez do Presidente do Distrito 

LEO LB-4 que apresentou a candidata ao cargo de Presidente do Distrito Leo, 

CLEO Renata. Com a palavra, ela se apresentou, dizendo que é associada do LEO 

de Pontes e Lacerda, e que aceitou o desafio por ter tido total apoio do Lions Clube 

de Pontes e Lacerda. Já exerceu vários cargos dentro do LEO e acredita no 

movimento LEO por ser o maior e mais elaborado que há em favor da juventude. 

Um Leo forte é reflexo de um Lions forte. A CaL Celi, assessora do concurso do 

cartaz da paz, agradeceu ao DG pelo apoio recebido de todos os demais 
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assessores. Este concurso é atípico, pois diverge do AL, começando em janeiro e 

terminando em novembro, e em função disso ela começa o concurso num AL e 

termina no outro. Falou ainda que está se empenhando que ele chegue até o clube 

sem custo de frete. Para pontuar no concurso de eficiência de clube deve ser 

adquirido pelo menos dois kits do cartaz. Juntamente com o concurso do cartaz da 

paz, será trabalhando um concurso de redação para alunos com deficiência visual, 

pois estes não conseguem desenhar, então farão em forma de redação com as 

mesmas regras do concurso do cartaz. O CL Marcos Antonio, assessor de meio 

ambiente conclamou aos CCLL que participem nos conselhos de meio ambiente 

em suas cidades. A Cal Francileide, assessora de filiação da mulher em LCI 

cumprimentou a todos e disse que ela e a CaL Maria da Paz trouxeram um 

documento para que todos os presidentes de clubes se comprometam a chegar ao 

final do AL sem que haja domadoras nos clubes, transformando-as em 

companheiras Leão. Na sequência, o CL Manoel Closs, assessor contábil lembrou 

que a Receita Federal está cancelando o CNPJ de entidades que ficaram mais de 

5 anos sem apresentar nenhuma obrigação acessória. Então pede que os clubes 

procurem seus contadores para ficar a par da situação fiscal do seu clube para que 

não tenham seu CNPJ ou Certificado Digital cancelados. Convidada então a CaL 

Maria Perera, assessora de LCIF para uso da palavra, esta lembrou que as cartelas 

das rifas que os clubes receberam devem ser lançadas nos informes mensais, pois 

não houve lançamentos de nenhum clube até então. Sugeriu que os clubes criem 

um cofrinho para receberem doações para LCIF e em determinado momento façam 

o depósito na conta da nossa fundação e lembrar de inserir esta doação nos 

informes. Em seguida, convidou-se o PDG Ideraldo Pires da Costa para fazer uso 

da palavra, que iniciou agradecendo a todos pelas orações que o ajudaram na 

recuperação da sua saúde. Informou a todos que, na reunião que aconteceu no dia 

anterior com os presidentes de clubes e presidentes de divisão onde foi mostrado 

o retrato dos últimos 10 anos do Distrito e foram assumidos os compromissos de 

reverter a situação deficitárias em número de associados. Conclamou a todos para 

que juntem forças para reverter esse nível alarmante de déficit que o Distrito se 

encontra hoje. Agradeceu ao seu clube pelo apoio e também pediu apoio para a 

CLEO Renata para que na convenção, possa assumir os destinos do Distrito LEO 

LB-4. Em seguida a PCC Maria Rosilene, Coordenadora GLT do DLB-4 usou a 

palavra para lembrar as datas dos treinamentos de lideranças, voltados 

principalmente aos clubes que passam hoje por dificuldades e priorizar os CCLL 

que são presidentes eleitos, que terá um treinamento específico para eles em junho 

em Chapada dos Guimarães. É preciso desenvolver novas lideranças para evitar 

que alguns companheiros acumulem cargos por não haver outros capacitados. Na 

sequência, o PCC Eugênio Krominsk lembrou que a maior das preocupações é o 

aumento de número de associados. Lembrou que o LEO irá dar posse a 30 novos 

companheiros, e se eles que são em 17 clubes podem fazer isso, então nós que 
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somos 48 clubes não podemos fazer também? Então lançou um desafio e, em 

referência aos 102 anos do Lions, dar posse a 102 novos companheiros até a 

Convenção de Sorriso. E passando a palavra ao 2º VGD Rogis Silva, este 

cumprimentou a todos e disse que segue firma na preparação para assumir a 

condução dos destinos do nosso Distrito. Agradeceu a acolhida e hospitalidade do 

LC Campo Novo do Parecis e ao Distrito pela oportunidade de poder sonhar além 

do horizonte. A 1º VGD Claudia Celina fez uso da palavra reforçou o pedido a cada 

CCLL que vá às convenções e seminários. Neles acontecem palestras e 

treinamentos para o crescimento dos Leões. Lembrou que não é proibido que os 

clubes ajudem os companheiros a vir aos eventos promovidos pelo Lions. Pediu 

também que os clubes aumentem as doações ao LCIF. Agradeceu ao DG pelo 

repasse que, apesar da quantidade não ser suficiente é de grande ajuda. Como 1ª 

VGD, pediu o empenho no PU-101 para que a agenda da Governadora seja feita 

com antecedência, que será disponibilizada em mídia e impressa. A palavra foi 

usada na sequencia pelo PID Whady Lacerda para suas considerações. E em 

seguida a mestre de cerimônia convidou o Diretor da XX Convenção em Sorriso, 

CL Fabio Tibes para fazer o convite a todos a participar deste grande evento. Este 

começou explicando a logomarca que será usada na Convenção. Por fim 

conclamou a todos que estejam presentes nesta festa que está sendo preparada 

com muito carinho. Lembrou também que haverá um desfile das delegações que 

terá com o tema “LIONS DO MEU CORAÇÃO”. Na sequência finalizou o convite 

com um vídeo. Ao final, a Mestre de Cerimônias devolveu o comando do DG Ely 

Rodrigues que convidou o PCC Eugênio Krominsk para fazer a leitura do currículo 

do orador oficial da 3ª Reunião do Gabinete Distrital do DLB-4 AL 2018/2019, PDG 

Luiz Alfredo Bigarelli Junior do DLC-8. Neste momento, a mesa foi desfeita para 

receber o orador oficial que proferiu a palestra com o tema “A vida como ela é.” Ao 

final de usa brilhante oratória, a mesa foi recomposta e o DG fez os devidos 

agradecimentos e o presenteou com um mimo. A Mestre de Cerimônia convidou o 

coordenador deste evento CL Cláudio Marafão para suas considerações finais 

juntamente com o presidente do Lions Clube de Campo Novo do Parecis, CL 

Douglas para suas palavras e homenagens. Neste momento, a Mestre de 

Cerimônias, CaL Cintia Godrim agradeceu ao DG Ely pela honra de ter sido 

nomeada como Mestre de Cerimônias e, encerrando seus trabalhos, devolveu o 

colar que a identifica na função. O DG Ely a parabenizou pelo brilhante trabalho 

realizado. Em suas palavras finais, o DG Ely teceu agradecimentos a todos que 

participaram deste evento e fez um resumo dos trabalhos realizados, bem como as 

visitas aos clubes do Distrito. Relembrou suas metas e reforçou o apelo para que 

se consiga manter e aumentar o número de associados. Ao final realizou entrega 

de mimos aos CCLL do LC Campo Novo do Parecis Claudio Marrafão e Douglas 

Caldatto. E antes da música de despedida, pediu que todos se despedissem num 

forte abraço ao maior número possível de companheiros até o final da música.  Ao 
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finalizar a reunião, procedeu a etapa protocolar final com a oração pelo Brasil e ao 

nosso lema soberano: “Nós Servimos!”. Às 13h20min foi encerrada a terceira 

plenária da 3ª 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. ” 


