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ATA DA 1ª PLENÁRIA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO AL 
2018/2019 NA CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS. 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às treze 

horas e trinta minutos, 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 1ª(primeira) 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. Após a nominação da mesa diretora e 

abertura protocolar da reunião, o CMJ Ely Rodrigues, Governador do Distrito LB4, 

convidou a CaL Silvana Rosa Coura Pim do Lions Clube Campo Novo do Parecis 

para fazer a invocação a Deus; em seguida solicitou a todos para entoarem a 1ª 

estrofe estribilho do Hino à Bandeira. O DG CMJ Ely Rodrigues desejou as boas-

vindas aos presentes PDG CL Luiz Alfredo Bigarelli Junior associado do Lions Clube 

de Agudos AÇUCENA da Serra/SP do DLC-8 nosso orador oficial e sua esposa CaL 

Paula Coutinho Bigarelli. Ato contínuo nomeou a CaL Cintia Godrim do Lions Clube 

de Sorriso para atuar como mestre de cerimônia da reunião que, aceitando a 

nomeação, cumprimentou a todos os dirigentes Leonísticos presentes. Devolvendo 

a palavra ao DG Ely Rodrigues, este convidou o CL João Gilberto, Secretário Distrital 

para fazer a verificação do quórum, procedesse a chamada dos assessores distrital 

e fizesse a leitura das atas da 2ª reunião do conselho distrital. A pedido do Secretário, 

a chamada foi dispensada pois havia um livro de presenças exclusivamente para os 

assessores distrital e este servirá de comprovação de presença e justificou a 

ausência dos PDG,s Elbio Gonzáles e Abílio Camilo por motivos de trabalho, 

Presidente da Divisão 02, CL Renato Dummel por motivo de viagem, Presidente da 

Divisão 08, CaL Babiere Pelissari por motivo de trabalho, Presidente da Divisão 09, 

Cal Andrea Brustolin também por motivo de trabalho, 3ªVGD Maria Aparecida Vaz 

Andrade por problemas de saúde na família e os Assessores do Concurso de 

Eficiência CCLL Marcio Sales e Cesar Rosenelli por motivo de formatura da esposa 

do CL Márcio. Todas as ausências foram previamente comunicadas. Ao passar para 

a leitura das atas, o PDG CL Ideraldo Pires solicitou a dispensa da leitura, pois a 

mesma já foi enviada por e-mail a todos associados. O DG Ely Rodrigues colocou 

em votação esta solicitação e não houve contestação e então a mesma foi colocada 

para apreciação e aprovação, sendo aprovada sem emendas. O Secretário Distrital 

fez alguns informes adicionais da secretaria e devolveu a palavra ao Governador. 

Foi chamado então para fazer uso da palavra o Tesoureiro Distrital, CL Simon 

Guaragni, que realizou as prestações de contas apresentando os saldos do Distrito 

e demais informes da Tesouraria. Solicitou aos clubes que têm débitos com o Distrito 

que façam o devido acerto o mais breve possível. Avisou que fará o Repasse de 

verba de Representação ao 2º VGD Rogis Silva e para a 1ª VGD Claudia Celina e 
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ao CLEO Celso Daniel Filho Presidente do Distrito LEO, também foi repassado o 

valor de R$5.000,00 ao Lions Clube Campo Novo do Parecis para ajuda na 

realização do evento. Em seguida do Governador convidou a comissão de estatutos 

e regulamentos para receber, analisar e dar parecer nas preposições desta 

Governadoria sobre a criação do regimento interno da comissão de finanças. 

Convidou também a comissão de finanças para receber e analisar a prestação de 

contas do 1º Semestre bem como o orçamento para o 2º semestre. Informou à 

comissão que já tem o parecer do Auditor e que este está à disposição para 

esclarecer qualquer dúvida. A palavra então foi passada à Mestre de Cerimônias 

para a continuidade dos trabalhos que convidou os Assessores do concurso de 

fotografias, CL Luiz Carlos Varela e a CaL Elizabeth Martins de Souza para entrega 

dos certificados de participação e troféus aos clubes classificados. Ao saldar os 

participantes, anunciou que todos os clubes que participaram receberão os devidos 

certificados. Em seguida passou a entregar os troféus aos clubes vencedores, 

ficando assim a classificação: Na categoria “vida animal”, terceiro lugar para o LC 

Sapezal, segundo lugar para o LC Colíder e em primeiro lugar o LC Cláudia. Na 

categoria “vida urbana” em terceiro lugar o LC Cuiabá Leste, em segundo lugar o LC 

Nova Xavantina e em primeiro lugar o LC Jaciara Leão do Vale. Na categoria 

“paisagem rural”, em terceiro lugar o LC Cuiabá Visão Solidária, segundo lugar para 

o LC Cuiabá Norte e em primeiro lugar para o LC Campo Verde Centenário. Após a 

entrega, foi realizada uma foto oficial e os CCLL agradeceram a oportunidade de 

estarem a frente deste concurso. Em seguida a Mestre de Cerimônias chamou à 

frente a assessora do concurso do cartaz da paz, CaL Celi Silva que agradeceu de 

antemão estar à frente deste concurso. Explicou que a participação no concurso do 

cartaz da paz conta no concurso de eficiência de Clube quando este adquire pelo 

menos dois kits de participação. O tema do concurso do AL 2019/2020 será “A 

JORNADA DA PAZ”. Colocou-se à disposição para qualquer dúvida que surgir. 

Passou então à chamada dos clubes para receber os certificados de participação. 

Em seguida, gradeceu os clubes vencedores o LC Cuiabá Boa Esperança que ficou 

com o terceiro lugar, o segundo lugar ficou com o LC Pontes e Lacerda e primeiro 

lugar também para o LC Boa Esperança. Em seguida, foi realizada uma foto oficial. 

O DG Ely agradeceu a competência da CaL Celi pelo trabalho realizado. A Mestre 

de Cerimônia convidou o companheiro Leandro do Lions Clube Cuiabá Leste para 

apresentar o projeto do site Lions MT Notícias. Antes dele usar a palavra, o DG Ely 

apresentou o companheiro como uma liderança que desponta no Distrito e que criou 

esta ferramenta de divulgação do Distrito LB-4. Com a palavra, o CL Leandro 

cumprimentou a mesa, e falou do desejo que teve de fazer algo para a divulgação 

dos trabalhos, conciliando a paixão que tem pelo desenvolvimento web e como um 

hobby desenvolveu esta página. É um site voltado para as notícias e divulgação que 

não tem o mesmo espaço voltado no site do Distrito, que por ser institucional, não 

cabe algumas divulgações. Explicou que neste site, os próprios companheiros 

poderão divulgar seus trabalhos e serviços, fazendo um cadastro e ficando apto para 
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postagens e assim todos os clubes sabem o que o outro fazem, conectando assim 

todos os Leões do Distrito. Fez uma breve apresentação do site e como criar seu 

cadastro. Pediu a participação de todos para fazer desta ferramenta um meio de 

divulgação do nosso movimento. Depois deste momento, a Mestre de Cerimônia 

agradeceu a honra de ser convidada para conduzir os trabalhos desta plenária e em 

seguida encerrou seus trabalhos, devolveu o colar. O Governador agradeceu a CaL 

Cintia pelo excelente trabalho. O DG Ely então convocou a CaL PCC Maria Rosilene, 

Coordenadora de GLT do DLB-4 para prestar informações sobre a Escola de 

Dirigentes e informar as regras, funcionamento e participação no seminário de 

desenvolvimento Leonístico e em seguida a mesma apresentará uma palestra com 

o tema “Conhecimento – A Sustentabilidade do Movimento Leonistico”. O DG Ely 

desfez a mesa de honra para que todos possam assistir a esta apresentação. Ao 

término da fala da PCC Maria Rosilene, os Presidente de Clubes, Presidentes de 

Divisão, o GAT (GLT, GMT, GST e LCIF) e o DG Ely se reuniram numa sala anexa 

ao plenário enquanto o PID Whady Lacerda coordenarou o painel leonístico com os 

demais companheiros, onde estes testaram seus conhecimentos de forma divertida 

e receberam prêmios ao final. Antes do encerramento desta plenária, o DG Ely 

convidou a todos para estarem presentes no Salão Paroquial às 19h30m para a 2ª 

Plenária e confraternização. Às 16h20min foi encerrada essa primeira plenária da 3ª 

reunião do Conselho Distrital. Em seguida todos em pé fizemos a Oração pelo Brasil, 

proferimos nosso lema e saudamos o pavilhão nacional e demais hastados com uma 

salva de palmas. E sendo o que tenho a relatar, eu, João Gilberto Nunis dos Santos, 

Secretário Distrital lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada 

por mim e pelo DG CMJ Ely Rodrigues do 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. ” 


