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ATA DA 3ª PLENÁRIA DA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL E XX 
CONVENÇÃO DISTRITAL DO AL 2018/2019. 
 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e 

quinze minutos, reuniram-se os associados do Distrito LB-4 da Associação Interna-

cional de Lions Clubes nas dependências do Centro de Eventos Ari José Riedi, 

localizado na Av. Blumenau, Bairro Rota do Sol – Sorriso/MT, para a 3ª (terceira) 

plenária realizada durante a 4ª (quarta) Reunião do Conselho Distrital e XX Con-

venção 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 presen-

ças. 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 os CCLL Charles e Cledir, do Lions Clube de Sor-

riso, que entoando a canção “Minha Essência”, fazeram a Invocação à Deus e em 

seguida a assembleia entoou a primeira estrofe e estribilho do Hino à Bandeira. 

Após a nomeação da CaL Babiere Pelissari Guaragni do LC de Colíder como mes-

tre de cerimônias, esta agradeceu a deferência e conclamou a todos para fazer 

uma homenagem aos CCLL do Distrito LB-4 que faleceram durante este ano Leo-

nístico, e ao chamar pelo nome os CCLL José Rubens do Amaral Zaitune do Lions 

Clube Visão Solidária e Witer Francisco Borges do Lions Clube de Pedra Preta, a 

assembleia, em pé, responderam “Presente”.  Em seguida convocou a comissão 

de estatuto e regulamentos para apresentarem os pareceres das preposições da 

governadoria. A comissão informou que recebeu duas preposições que já haviam 

sido discutidas nas outras duas Reuniões de Comissão Distrital passadas, entre-

tanto, com a abertura do prazo que houve, a proposição para a criação do Regi-

mento Interno da Comissão de Finanças que prevê alteração no parágrafo primeiro 

do artigo 70, que, após ser lido pelo Presidente da Comissão, foi colocado em apre-

ciação e como não houve manifestação, foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. O segundo item da ordem, tange a proposta do Regimento Interno 

da Comissão de Finanças, matéria também apreciada na RCD passada, onde fora 

aberto prazo para apresentação de emendas, a Comissão recebeu apenas uma 

proposta, que esta comissão sugere que seja procedida a seguinte emendas ao 

texto original como segue: a) denomina o parágrafo único do artigo 3º como pará-

grafo 1º, e inclui o parágrafo 2º com a seguinte redação: “Os membros da Comissão 

de Finanças, titulares ou suplentes, não poderão ser integrantes do clube do Go-

vernador do respectivo Ano Leonístico”; b) Dá nova redação ao parágrafo único do 

artigo 4, a saber: “A Comissão de Finanças deverá ter entre seus membros, pelo 

menos um que possua formação em Economia, Contabilidade ou Administração.”. 

Colocado em apreciação para os Delegados, não houve nenhuma manifestação, o 

mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado. A Mestre de Cerimônias então 

convocou a Comissão de Proposições para apresentar o parecer das Proposições 
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apresentadas. Esta comissão recebeu apenas uma proposta de autoria do Gabi-

nete LB-4, que propõe atualização do Concurso de Excelência do Distrito LB-4, que 

após análise, os seguintes itens são sugeridos para igualar à nova proposta de 

prestação de serviços propostas por Lions Internacional e registro das atividades 

para Excelência através do programa LCI Adiante; Que a apuração mostrando os 

percentuais atribuídos aos itens, torna-os mais eficientes para a comissão apura-

dora do concurso e também o acompanhamento mais transparente para os clubes. 

Propõe alteração no artigo 4º em relação ao item “Excelência em Serviço: 06 itens 

sendo 5% cada item, totalizando 30% do percentual previsto neste regulamento”. 

No artigo 9º, nos Critérios para o Concurso de Excelência de Clubes, item A – Ex-

celência Administrativa: O clube deverá apresentar a quitação da primeira Cota da 

Taxa Distrital em 31 de julho e a segunda em 31 de janeiro. A quitação da Taxa 

Internacional, primeira cota em 31 de agosto e a segunda cota em 28 de fevereiro. 

No item B – Excelência em Serviços, no item 2, passa a ter a seguinte redação: “O 

clube deverá realizar uma atividade anual de arrecadação de fundos destinado ao 

Instituto Lions da Visão de Cuiabá ou ao Hospital dos Olhos de Sinop, cujos valores 

ficarão creditados em favor do clube para a realização de procedimentos oftalmo-

lógicos realizados pelos referidos institutos”. No item 3, “O clube deverá doar no 

mínimo US$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Dólares) à Fundação Lions Clubs In-

ternacional (LCIF) com o objetivo de receber o Título Companheiro Melvin Jones”. 

No item 4. “o clube deverá doar, no mínimo, 2 (dois) kits do Concurso do Cartaz da 

Paz”. Item 6, “o clube deverá ter realizado pelo menos uma atividade de levanta-

mento de fundos de vulto e o valor mínimo liquido para ser considerado vulto será 

de 10 (dez) salários mínimos estipulados pelo Governo Federal, e informar a parti-

cipação dos Associados e valor apurado”. No item C – Excelência em Participação, 

no item 1: “Comparecimento da diretoria nas três reuniões do comitê consultivo 

(Presidente, Secretário, Tesoureiro, Assessor de Associados, LCIF, GST, Marke-

ting de Clube, ou serem representados pelo menos com 50% dos cargos citados. 

E finalmente, propor que este Regulamento só possa ser alterado em Convenção 

Distrital com aprovação por maioria simples dos delegados presentes. E após aná-

lise, a comissão emitiu parecer favorável às alterações. Em seguida, foi colocado 

em apreciação. Houve manifestação para que o valor mínimo seja reduzido para 5 

(cinco) salários mínimos e manifestações para que seja mantido o valor de 10 (dez) 

salários mínimos. Foi colocado então este item em votação, ficando então estabe-

lecido que será de 5 (cinco) salários mínimos para ser considerado atividade de 

vulto. Colocado novamente em apreciação de todas as alterações, não houve mais 

manifestações e então colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. A Co-

missão de Convenções foi chamada pela Mestre de Cerimônias para apresentar o 

parecer das indicações das duas próximas Convenções do DLB-4. Como a comis-

são ainda não estava pronta para apresentar seus pareceres, foi convocada a Co-

missão de Credenciamento para apresentar seu relatório e parecer. Esta também 



ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBS 
DISTRITO MULTIPLO LB 

GOVERNADORIA DO DISTRITO LB-4 AL 2018/2019 

 
“AMAR PARA SERVIR” 

não havia concluído seus trabalhos, e então foi chamada a Comissão de Indicações 

das Candidaturas apresentadas. Esta informou que recebeu 5 (cinco) processos 

para serem avaliados. A indicação do Lions Clube de Chapada dos Guimarães que 

indica a CaL Claudia Celina para o cargo de Governadora Distrital para o AL 

2019/2020. A segunda indicação é do Lions Clube de Rondonópolis com a indica-

ção do 2º VGD CL Rógis Silva para o cargo de 1º VGD para o AL 2019/2020. A 

outra indicação é do Lions Clube de Nova Xavantina com a indicação da 3ª VGD 

CaL Maria Aparecida Vaz Andrade para o cargo de 2ª VGD para o AL 2019/2020. 

Também a indicação do Lions Clube de Cláudia, com a indicação do CL Ernani 

Uemura Barbosa para o cargo de 3º VGD para o AL 2019/2020. A quinta documen-

tação a ser verificada é do Lions Clube de Pontes e Lacerda indicando o PCC Ide-

raldo Pires da Costa, candidato a Presidente do Conselho de Governadores do 

Distrito Múltiplo LB para o AL 2019/2020. Após análise da documentação de habi-

litação enviada pelos 5 clubes preenchem os requisitos estabelecidos e exigidos 

pelos Estatutos do Distrito Múltiplo, do Conselho de Governadores e do Lions In-

ternacional, assim se manifestam favorável ao procedimento da eleição. Colocado 

em apreciação aos delegados, houve manifestação favorável a todos os cargos, 

sendo que para o cargo de Presidente do DMLB, o PID Whady Lacerda destacou 

a importância do apoio do DLB-4, pedindo que os CCLL possam ir para a eleição. 

Em seguida, colocado em votação, foram todos aprovados. A palavra foi então pas-

sada aos candidatos para suas considerações, começando pelo CL Ernani Uemura, 

que cumprimentando à assembleia, expos suas expectativas e receios, mas tam-

bém falou do apoio que tem recebido dos Leões de seu clube e do Distrito, desta-

cando o apoio especial da PCC Maria Rosilene, seu Distrito e lideranças. Se dispôs 

a trabalhar para o crescimento do Distrito e antecipou agradecimentos. A palavra 

foi passada para a candidata CaL Maria Ap. Vaz que falou do orgulho em estar 

apresentando seu nome para a missão de servir junto ao Lions. Disse contar com 

o apoio das grandes lideranças do Distrito e com o voto de cada um para continuar 

o fortalecimento do DLB-4. O candidato ao cargo de 1º VGD, CL Rogis Silva iniciou 

agradecendo a presença de todos no evento e a acolhida. Destacou a importância 

de estar no lado de quem ajuda a quem precisa, pois já esteve do lado oposto e 

sempre recebeu a ajuda necessária. Por isso quer retribuir agora, mesmo sabendo 

da dificuldade, apoiado na necessidade de quem precisa. Na sequência, o CL Ide-

raldo Pires da Costa foi chamado à fazer uso da palavra, e chamando sua compa-

nheira ao seu lado, cumprimentou a todos e pediu aos convencionais, cuidado e 

carinho na escolha. Disse da importância de estar na caminhada para assumir o 

Conselho de Governadores no AL 2019/2020, e que nesta convenção não estará 

eleito, apenas terá sua candidatura referendada para que a propositura seja feita 

junto à Convenção do Distrito Múltiplo LB, onde será realizada a eleição. Desta 

forma, de maneira especial, pleiteia o voto de cada um dos delegados. E finalmente, 
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chamada à frente, a candidata a Governadora do DLB-4, CaL Claudia Celina cum-

primentou a todos ressaltou a importância de amar o Lions e votar com o coração. 

Chamou à frente os CCLL do Lions Clube de Chapada dos Guimarães e pediu o 

voto aos delegados para continuar a servir. Falou do orgulho de ser do LC Chapada 

dos Guimarães, de nunca deixar de participar de um Seminário ou de um CD. Falou 

da importância da sua família, com um filho especial que, mais do que ninguém, a 

ensinou a servir. Se disse então pronta emociona e teoricamente. Sabe da respon-

sabilidade de gerir um dos melhores Distritos que há. Neste momento, foi então 

novamente chamada a Comissão de Convenções para apresentar o parecer das 

indicações das próximas Convenções do Distrito LB-4. A Comissão se apresentou 

e disse que após a deliberação, apresentou a proposta do LC Juara para sediar a 

XXI Convenção nos dias 09 e 10 de maio de 2020 e o LC Pontes e Lacerda nos 

dias 08 e 09 de maio de 2021 sendo o parecer da Comissão favorável às propostas 

recebidas. Foi então colocado em apreciação, e foi então contestada a data de 

ambas cairiam no dia das Mães, que será posteriormente ratificada. Então foi apre-

ciado apenas os locais e as datas serem definidas mais adiante. Como não houve 

manifestação, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. A CaL Babi-

ere Pelissari então chamou o PID Whady Lacerda para fazer a leitura da Resolução 

003 do Distrito LB-4 em apoio à Candidatura para 3ª Vice-presidente Internacional 

da Associação Internacional de Lions Clubs, CL Fabrício Oliveira. Esta resolução 

foi feita pelo IPDG CL Eraldo e pede que a mesma seja revalidada este ano para 

que, no próximo ano ele lance sua candidatura para Presidente Internacional. O 

DG Ely então colocou em apreciação esta resolução, não apenas dos Delegados, 

mas de toda a assembleia, que por aclamação, aprovou. Em seguida, a Comissão 

de Inscrição e Credenciamento para apresentar seu parecer e relatório. No relatório 

lido, a Comissão informou que desde o dia anterior, as 13h e perdurou até às 9h do 

dia seguinte, sendo apurado 118 (Cento e dezoito) Delegados indicados pelos clu-

bes e 16 (dezesseis) Delegados Natos, totalizando 134 (cento e trinta e quatro) 

Delegados aptos a votar. Compareceram à Convenção, 41 (quarenta e um) clubes, 

num total de 542 (quinhentos e quarenta e dois) convencionais, sendo 418 (quatro-

centos e dezoito) Leões e 124 (cento e vinte e quatro) Leos. Colocado em aprecia-

ção, a mesma foi aprovada sem manifestação e colocada em votação, foi aprovada. 

A palavra foi então devolvida ao Governador que, saindo do protocolo, pediu uma 

salva de palmas em pé para os 41 clubes presentes, pois nunca houve tanta parti-

cipação em um evento. Pediu em seguida aos Delegados que iniciasse a votação 

enquanto os trabalhos continuam. Foi convidado o PCC CL Alfredo Murara Garcia, 

Assessor do Programa de Companheiro Melvin Jones que, no uso da palavra, falou 

sobre o andamento do Programa, pedindo desculpas por não ter cumprido plena-

mente seu trabalho, mas algumas conquistas foram realizadas. Agradeceu a todos 

pelos elogios recebido através das redes sociais pelo evento do Mega Costelão 

realizado em Sinop para levantar fundos para o Hospital dos Olhos de Sinop que 
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atenderá 33 municípios do norte do estado. A CaL Maria Perera, usando a palavra, 

cumprimentou a mesa e falando do trabalho da LCIF, destacou o trabalho realizado 

no Rio de Janeiro em vista dos últimos acontecimentos e pediu que os colaborado-

res de cada clube que façam os esforços para continuar os trabalhos de arrecada-

ção, que neste AL já conseguiu conquistar 17 títulos Melvin Jones. Ela disse ainda 

que tem os Pins referente às doações e que os clubes peguem com ela para pre-

sentear aqueles companheiros que fizer a doação e que o prazo vai até o dia 30/06. 

Foi convidada a Coordenadora de GLT, PCC CaL Maria Rosilene para fazer o uso 

da palavra. Esta enfatizou a realização dos treinamentos que será realizado no final 

de maio e envolve a preparação dos presidentes eleitos no AL 2019/2020. Solicitou 

à Governadoria e aos clubes que deem o apoio para que tenham 100% dos Presi-

dentes eleitos treinados para o exercício de liderança na direção dos clubes. Para 

que seja favorecido o comparecimento de todos, será dividido em duas turmas, 

sendo uma realizada em Colíder nos dias 14 a 16/06 para os clubes do norte do 

estado, incluindo aí os clubes de Juína e Juara, e a outra turma com a região Oeste, 

Centro e Sul, em Chapada dos Guimarães dos dias 31/05 a 02/06. A Governadoria 

arcará com alimentação e hospedagem. Caberá ao candidato ou ao clube as des-

pesas de deslocamento. A finalidade desta capacitação é promover uma melhor 

liderança, melhorando a gestão do Distrito como um todo, melhorando inclusive o 

serviço em cada comunidade. Cada presidente eleito receberá em seus e-mails a 

instrução de como proceder. No dia 25/05 haverá uma ação voltada para o Leo 

Clube em Colíder, por haver maior concentração na região norte. Foi convidado o 

PDG Ideraldo Pires da Costa, coordenador de GMT para uso da palavra. Falando 

sobre a posse dos novos associados realizados na noite anterior, conclamou os 

companheiros a se empenharem para reverter o déficit no número de associados. 

Com a prorrogação do prazo para que o clube possa requerer o subsídio da joia de 

novos associados, ainda há prazo para que o ano leonístico termine com saldo 

positivo. A Mestre de Cerimônias convidou a CaL Luissana Espinal, coordenadora 

do Programa Novas Vozes do seu Múltiplo na República Dominicana. Antes dela 

usar a palavra, o DG Ely Rodrigues convocou as Companheiras do Programa No-

vas Vozes do Distrito LB-4 para que viessem à frente para que a CaL Luissana as 

conhecessem. Esta então pediu que as Novas Vozes do Distrito a acompanhasse 

durante sua fala. Se apresentou como filha do Diretor Internacional Rodolfo Espinal, 

nosso Orador Oficial. Em seguida se apresentou a CaL Sandra Tsukamoto, do LC 

Colíder. Em seguida a CaL Cintia do LC de Sorriso, e ao final a CaL Fabiola do LC 

Tangará da Serra. Agradeceu ao DG pelo espaço para que ela apresentasse seu 

trabalho. Explicou que o programa é voltado para a voz da mulher que antes não 

era ouvida, promovendo a paridade de gênero, aumentanto o número de mulheres 

no Lions Clube no Mundo, equiparando ao de homens. É um canal para que todos 

possam ser ouvidos, escrevendo suas histórias de êxito, principalmente as vividas 

no Leonismo. Apresentou então a história de três mulheres que se atreveram a 
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escrever compartilhar sua história. Se você não conta suas histórias, tanto os Leões 

quanto os não Leões jamais saberão o que se passou. Somente desta forma outras 

pessoas conhecerão o que faz a nossa organização. Em seguida, usou a palavra 

para parabenizar a CaL Luissana o PID Whady Lacerda. Falou então que o CL 

Anibal está escrevendo um livro sobre a história do DLB-4. Desta forma os mais 

novos saberão as dificuldades que foi criar e manter os novos Distritos, que foi 

graças à entrada das mulheres que foi possível ter o número necessário para este 

redistritamento. Disse então que está para acontecer a inauguração do Instituto 

Lions da Visão e está pleiteando a presença do Presidente Mundial, e conclama 

aos clubes que se preparem para este evento em novembro. Disse que, com uma 

doação recebida, o ILV conseguirá novos equipamentos para novos procedimentos 

e tratamentos de depressão, único no Mato Grosso. Exaltou o DG Ely por todos os 

recordes que vem batendo em sua gestão, com maior número de Companheiro 

Melvin Jones, maior número de CCLL em uma convenção e que todo esse trabalho 

será apresentado na Reunião do Múltiplo que acontecerá em Uberaba. Em seguida 

foi a vez do IPDG Eraldo Pereira fazer uso da palavra para falar de sua alegria ao 

receber uma correspondência do PIP nos parabenizando o Distrito LB-4 pelo su-

cesso obtido com o período da comemoração do Centenário nos desafios propos-

tos pelo LCI, onde os Leões superaram em mais de 200% a meta proposta. Apre-

sentou o Sponsor enviado ao Distrito e em seguida a todos os governadores do 

período para receberem o pin, começando pela PDG CaL Maria Perera, depois o 

PDG CL João Medeiros, PDG CL Paulo Brito, IPDG Eraldo da Silva Pereira, entre-

gue pelo DG Ely Rodrigues que também recebeu o pin entregue pelo IPDG Eraldo 

e finalmente a 1ªVGD CaL Claudia Celina. Ao final, entregou dois reconhecimentos 

que foi entregue ao LC de Campo Novo e ao LC de Cáceres Portal do Pantanal. 

Em seguida o CL Robson usou a palavra para falar do cinquentenário do LC Cuiabá 

Norte e fazer a doação de um cheque o ILV. O LC de Sapezal também realizou a 

doação e foi chamado ao palco para a foto oficial. O LC Sorriso doou um título de 

Melvin Jones para que o ILV faça uma rifa e o valor arrecadado também será o ILV. 

A palavra foi dada então ao DG Ely que pediu celeridade à Comissão de Eleições. 

Em seguida disse que o valor arrecadado em suas visitas, quando trocou os mimos 

que receberia por doações ao LCIF arrecadou o valor suficiente para 2 (dois) títulos 

de Melvin Jones que serão entregues na Instalação de Gabinete em Chapada dos 

Guimarães. Alterando a ordem do protocolo e visto que está havendo certa demora 

no final da votação, a palestra do Orador Oficial será adiantada e após será anun-

ciado o resultado do pleito. A mesa foi desfeita para a palestra e foi chamado o PID 

Whady Lacerda para fazer a leitura do Curriculum do Orador Oficial, ID CMJP Ro-

dolfo Espinal, da República Dominicana que, após proferiu sua palestra intitulada 

“Objetivos da Área Constitucional III para o AL 2019/2020”. Ao recompor a mesa 

depois dessa grande mensagem, o DG Ely agradeceu ao CL Rodolfo e à CaL Luis-

sana. A Mestre de Cerimônia apresentou o resultado das eleições, bem como o 



ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBS 
DISTRITO MULTIPLO LB 

GOVERNADORIA DO DISTRITO LB-4 AL 2018/2019 

 
“AMAR PARA SERVIR” 

parecer da Comissão. O CL Sérgio Del Cistia fez a leitura da ata da eleição, que 

será anexada a esta ata, onde relata a inscrição de 128 (cento e vinte e oito) dele-

gados, sendo 16 (dezesseis) delegados natos e 112 (cento e doze) delegados in-

dicados pelos 41 clubes presentes e aptos para credenciar delegados. Apresentou 

os devidos candidatos, todos preenchendo os requisitos e apresentando a docu-

mentação exigida. Se apresentaram 114 (cento e quatorze) delegados votantes e 

houve 14 (quatorze) abstenções. Apurados os votos, apesento os resultados: Go-

vernadora do Distrito LB-4, CaL Claudia Celina, com 107 (cento e sete) votos “sim”, 

5 (cinco) votos “Não”, 0 (zero) voto em branco e 2 (dois) votos nulos. 1º Vice-Go-

vernador do Distrito LB-4, CL Rógis Silva, com 110 (cento e dez) votos “sim”, 1 

(um) voto “Não”, 1 (um) voto em branco e 2 (dois) votos nulos. 2ª Vice-Governadora 

do Distrito LB-4, CaL Maria Aparecida Vaz, com 107 (cento e sete) votos “sim”, 3 

(três) votos “Não”, 2 (dois) votos em brancos e 2 (dois) votos nulos. 3º Vice-Go-

vernador do Distrito LB-4, CL Ernani Uemura Barbosa, com 109 (cento e nove) 

votos “sim”, 2 (dois) votos “Não”, 1 (um) voto em branco e 2 (dois) votos nulos. 

Indicação do PDG Ideraldo Pires da Costa ao cargo de Presidente do Conselho de 

Governadores do Distrito Múltiplo LB, recebeu 109 (cento e nove) votos “sim”, 1 

(um) voto “Não”, 2 (dois) votos em branco e 2 (dois) votos nulos. Em seguida, o DG 

Ely Rodrigues colocou em apreciação o parecer da Comissão que sofreu uma 

emenda e em seguida foi colocado em votação e foi aprovado, sendo assim decla-

rados eleitos os candidatos citados acima e declaro aceita a indicação ao cargo de 

Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB AL 2019/2020 o 

CL Ideraldo Pires da Costa. A palavra então foi passada aos candidatos eleitos 

para suas considerações e agradecimentos. A Governadora Eleita mostrou na oca-

sião a música do ano, tema de sua Gestão e anunciou os clubes que sediarão os 

CD´s (Cuiabá e Matupá) e a Convenção que será em Juara bem como a data da 

Instalação do Gabinete, que será nos dias 17 e 18 de agosto na cidade de Chapada 

dos Guimarães. A Mestre de Cerimônia chamou para fazer uso da palavra o CL 

Fábio Tibes, coordenador do evento e a CaL Cintia Godrim, Presidente do LC de 

Sorriso para suas considerações e agradecimentos. Na ocasião, o Orador Oficial 

foi presenteado com um mimo, bem como os CCLL Sérgio e Schommer e o DG Ely 

Rodrigues e sua esposa CaL Roselaine. A comissão fez ainda uma doação ao ILV, 

entregues nas mãos do PID Whady Lacerda. O tesoureiro do Distrito LB-4, CL Si-

mon Pedro Guaragni entregou nas mãos da Cintia Godrim um cheque para ajuda 

de custo pela realização da Convenção. As Conselheiras LEO do LC de Sorriso 

também agradeceram a presença de todos e entregaram uns mimos. A CaL Mestre 

de Cerimônias, encerrando seus trabalhos, agradeceu ao DG a oportunidade dada 

para seu crescimento pessoal e leonístico. E encerrando seus trabalhos devolveu 

o medalhão. Devido ao atraso que ocorreu, o DG Ely optou por abrir mão de seu 

discurso final, porém agradeceu a Deus por tudo que conquistou durante o AL e 
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realizou entrega de mimos ao Orador Oficial e sua filha, aos CCLL de Sorriso. Fez 

um agradecimento especial a todos os Presidentes de clube e em especial ao Lions 

Clube de Colíder por todo o apoio que esta Governadoria recebeu deste clube. 

Agradecimento especial ao tesoureiro pela clareza em suas prestações de conta. 

A este secretário pela agilidade e rapidez em ajudar os clubes na resolução de seus 

problemas. Conclamou ao Distrito que possamos mudar a imagem do Brasil pe-

rante a LCIF, fazendo doações para que possam ajudar as pessoas mais necessi-

tadas. Ao final, agradecimento à CaL Roselaine por estar ao seu lado em 100% das 

visitas realizadas. Seu empenho, apesar do cansaço, sempre lhe deu forças para 

continuar. Agradeceu à sua família pela compreensão na ausência de ambos, pois 

ficavam semanas longe de casa. A CaL Roselaine rapidamente agradeceu a todos 

pelo carinho e receptividade. 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 finalizar a reunião, procedeu a etapa protocolar final com a ora-

ção pelo Brasil e ao nosso lema soberano: “Nós Servimos!”. Às 13h15min foi en-

cerrada a XX Convenção Distrital e terceira plenária da 4ª 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 Ro-

drigues, AL 2018/2019. 
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  “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. ” 


