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ATA DA 2ª PLENÁRIA ABERTURA DA 19ª CONVENÇÃO DISTRITO LB4 AL 

2017/2018 - INSTALAÇÃO SOLENE. 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil de dezoito, na Sede do Lions Clube 

de Tangará da Serra, no 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 2ª(segunda) plenária  de abertura solene da 19ª Convenção 

Distrital AL 2017/2018, às 20h20min, 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, o  CL Alex Borges Musselin solicitou aos 

companheiros Ademar Moreira Lima e Jainer Alves Borges Moreira Lima, do Lions 

Clube de Tangará da Serra, para que conduzissem até a mesa principal o Governador do 

Distrito CL Eraldo da Silva Pereira e sua CaL Emilia Maria Cesar da Silva Pereira e  a 

CLEO/Leão Cristina Burato, Presidente do Distrito LEO LB4, que foram recebidos com 

aplausos e de pé pela plateia. Na sequencia, CL governador solicitou aos companheiros 

João Batista Giroto e Maria do Carmo Sandrim Giroto, do Lions Clube de Tangará da 

Serra, que conduzissem até a mesa principal o Patrono da Convenção  CL Luiz Carlos 

Doreto e Sra Lídia até a mesa principal. Convidou os companheiros João Zanata e 

Maria Luíza Polo Zanata, do Lions Clube de Tangará da Serra, para conduzirem até a 

mesa principal o Orador Oficial PID CL Fabrício Oliveira e sua CaL Amarilis Martins; 

Mesa formada, CL Eraldo da Silva Pereira, governador do Distrito LB4, fez a abertura 

protocolar da reunião, convidou o PDG CL Lauro Mendes Filho, para fazer a invocação 

a Deus, cantando o Salmo 97 (98) – “os confins do universo contemplam a Salvação do 

nosso Deus”. Em seguida solicitou a todos para entoarem o Hino Nacional Brasileiro. 

Na sequencia, convidou a todos para ouvirem o Hino do Distrito LB4. Ato contínuo 

saudou aos presentes. CL Governador Eraldo Pereira nomeou a CaL Fabíola Tormes 

Homsi, do Lions Clube de Tangará da Serra, para atuar como mestre de cerimônias na 

assembleia e a convidou para receber o colar e a programação. CaL mestre de 

cerimônias convidou o PDG CL Evanir Tormes (Mano), para em nome da 

governadoria, fazer a saudação aos companheiros, visitantes e autoridades. Em seguida 

a mestre de cerimônias fez a chamada dos novos associados para posse, e retornou a 

palavra ao governador para conduzir a cerimônia. Após breve preleção sobre a 

associação de Lions Clube Internacional, o juramento de posse e o “urro do leão”, o 

governador declarou empossados os 50 (cinquenta), associados aos clubes do distrito. 

Os padrinhos fizeram entrega de pin e certificado de associado aos seus respectivos 

afilhados, e também receberam pin e certificado de padrinho. Na sequencia, a CaL 

Neuza Maria de Almeida Trevizoli, prestou homenagem ao patrono da 19ª Convenção 
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Distrital, CL Luiz Carlos Doreto da Rocha. A Mestre de Cerimonias convidou o PID 

Whady Lacerda, que fez a entrega de título de Companheiro Melvin Jones ao CL 

Marcio Rodrigo Wiegert, do Lions Clube de Guarantã do Norte, neste ato representado 

pelo CL Luiz Rodrigues. Na sequencia os PIDs Whady Lacerda e Fabrício Oliveira, 

fizeram entrega de Certificados de Apreciação do Presidente Internacional Naresh 

Aggarwal aos Companheiros: Eraldo da Silva Pereira, Governador do Distrito LB4, Cal 

Emilia Maria Cesar da Silva Pereira, Esposa do Governador DLB4, PDG CL Evanir 

Tormes (Mano), coordenador das comemorações do centenário de LCI no DLB4, PCC 

CL Alfredo Murara Garcia, PDG CL João da Silva Medeiros Filho, Secretário Distrital, 

CL Jamil Sortica de Souza, Tesoreiro Distrital, CaL Claudia Celina da Silva, 2ª Vice 

Governadora Distrital, CL Renato Adriano dummel, Diretor da 19ª Convenção Distrital, 

CaL Sônia Basei, Presidente da Divisão 2, CaL Neureci Lima Andrade, Presidente do 

Lions Clube Tangará da Serra, CaL Maria Aparecida Vaz Andrade, Assessora Distrital, 

CL Robson Alves de Paula, Presidente do Lions Clube Cuiabá Norte, CLEO /Leão 

Cristina Burato, Presidente do Distrito LEO LB4 e CLEO/Leão Diogo Borba, 

Presidente do Distrito Múltiplo LEO do DMLB. Ato seguinte o Governador do distrito 

fez a entrega dos troféus do Programa Leones Adelantes, AL 2017/2018. Lions Clube 

de Cáceres recebeu na categoria aumento e retenção de associados. O Lions Clube de 

Campo Novo do Parecis recebeu na categoria atividade e planejamento e o Lions Clube 

Cuiabá Boa Esperança recebeu o prêmio na categoria Liderança e Treinamento. Na 

sequencia o CLEO Diogo Borba, Presidente do Distrito Múltiplo LEO do DMLB, 

entregou um estandarte para o Distrito LEO LB4. Na sequencia a Mestre de Cerimônia 

CaL Fabíola, passou a chamar os oradores para fazerem uso da palavra. CLEO/LEÃO 

Cristina Burato, presidente do Distrito LEO LB4. Cumprimentou a todos e agradeceu a 

oportunidade de estar presente e falar sobre o movimento LEO. O Frei Alceu falou em 

nome da igreja católica e abençoou a todos com uma oração. Fez uso da Palavra O CL 

Renato Gouveia, Vice Prefeito de Tangará da Serra e por último falou o PID CL 

Fabrício Oliveira. CaL mestre cerimônias agradeceu ao governador a oportunidade e 

encerrou seus trabalhos. CL governador agradeceu a CaL Fabíola pelo trabalho 

desenvolvido. CL governador fez uso da palavra cumprimentando todos os presentes 

com a saudação Namastê, destacou a importância do AL 2017/2018, com o DLB4 sob a 

sua liderança, importante pela celebração do centenário de LCI e da apresentação do 

Planejamento LCI Adiante. Registrou a sua satisfação por estar conseguindo cumprir a 

missão estabelecida no dia da posse em Chicago e as metas alcançadas em tudo que foi 

planejado, inclusive algumas superadas. Manifestou contentamento com a posse de 

novos associados destacando o saldo positivo do nº de associados e desejou a todos os 

empossados que sejam bem-vindos ao Movimento Leonístico. Comentou sobre a grande 

dificuldade na retenção de associados e que isso prejudica a ampliação do quadro 
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associativo. Comentou a necessidade de aumentar mais o nº de associados até o final da 

gestão e pediu esforço de todos os associados até 30/06 para atingir a meta estabelecida 

pelo DLB4. Fez uma breve reflexão sobre o tema desta Convenção: A FORÇA DO 

SERVIR  que foi estabelecido para destacar a missão do LIONS de servir 

desinteressado e afirmou ser esta uma Convenção de Companheirismo lembrando que 

isso já foi concretizado na tarde de hoje com o belíssimo passeio para apreciar o Sunset 

no Salto das Nuvens e será completado com o jantar e o baile Luz para Novos Tempos 

para todos serem irradiados com a luz de Deus para o fortalecimento dos laços de 

amizade que une e fortalece para o servir. Finalizou destacando a importância das 

adequações da estrutura de gestão dos clubes e a contínua capacitação dos leões para o 

novo século do leonismo com o aumento das atividades de serviço e desejou LUZ 

PARA NOVOS TEMPOS. Convidou a todos para fazer a oração pelo Brasil e que na 

contagem de três bradassem o lema do Lions “Nós Servimos” e declarou encerrada a 

assembleia às 22h00 e convidou todos para o jantar e para o baile “Luz para Novos 

Tempos”. Eu, CL João da Silva Medeiros Filho, secretário distrital lavrei a presente ata, 

que após lida e aprovada segue assinada por  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.” 

 

 


