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ATA DA 1ª PLENÁRIA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL E 
INSTALAÇÃO DO GABINETE DISTRITAL 2018/2019 

 
Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às treze horas, 
reuniram-se os associados do Distrito LB-4 da Associação Internacional de Lions 
Clubes, nas dependências do Centro de Eventos Amazonas, sito à Av. 
Colonizador Roque Gomes, 380, Colíder/MT, para a primeira plenária realizada 
durante a 1ª Reunião do Conselho Distrital e Instalação do Gabinete 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 
distritais e dirigentes de clubes. Após a composição da mesa e abertura 
protocolar da reunião, o presidente da mesma, CMJ Ely Rodrigues, governador 
do Distrito LB4, convidou a CaL Antonia Vanderleia da Costa Nunis do Lions 
Clube de Colíder para fazer a invocação a Deus; em seguida solicitou a todos 
para entoarem a 1ª estrofe estribilho do Hino à Bandeira. Ato contínuo nomeou 
a CaL Babiere Pelissari do Lions Clube de Colíder e presidente da Divisão 08 
para atuar como mestre de cerimônia da reunião. O DG CMJ Ely Rodrigues 
desejou as boas-vindas aos presentes e apresentou o Orador Oficial da 1ª RDC, 
o CL Paulo Rogério de Souza e sua DM CaL Paulinha, do Lions Clube de Mogi 
das Cruzes, Distrito LC-5 e devolveu a palavra à mestre de cerimônia, que 
convidou o CL João Gilberto, secretário distrital para que procedesse a chamada 
dos assessores distritais e fizesse a leitura da Ata da XIX Convenção. A pedido 
do secretário, a chamada foi dispensada pois havia um livro de presença 
exclusivamente para os assessores distritais e este servirá de comprovação de 
presença. O PDG CL João Medeiros solicitou a dispensa da leitura da Ata, pois 
a mesma já foi enviada por e-mail aos demais companheiros e não houve 
nenhuma contestação. Colocado o pedido em votação, a leitura foi dispensada 
e então a mesma foi colocada para aprovação, sendo aprovada sem emendas. 
Foi chamado então para fazer uso da palavra o PDG João Medeiros que 
procedeu a leitura do Parecer da Prestação de Contas do AL 2017/2018, sendo 
que a conclusão final do Parecer dava aprovação à mesma. De volta com a 
palavra, o DG CMJ Ely Rodrigues chamou os CCLL Neilor Felipe Schwenber, 
Luiz Henrique de Siqueira e Antonio Alberto Schommer, membros da Comissão 
de Finanças, para receberem e posteriormente analisarem, a Prestação de 
Contas do AL 2017/2018 bem como a Proposta Orçamentária para o AL 
2018/2019. Foi chamada para fazer uso da palavra a CaL Celi Silva, da 
Comissão do Concurso do Cartaz para a Paz, que esclareceu sobre as regras e 
importância do concurso. Na sequência fez uso da palavra os CCLL Luiz Carlos 
Varela e Elizabeth Martins de Souza, assessores do Concurso de Fotografias, 
que informaram a todos que seriam enviados e-mails com as regras do concurso. 
Foi chamado a fazer o uso da palavra o assessor contábil, CL Manoel Ramos 
Closs, que fez uma explanação sobre Responsabilidade Fiscal para Clubes de 
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Lions. Terminando assim os trabalhos para o momento, a mestre de cerimônia 
agradeceu ao governador distrital pela confiança depositada e fez a devolução 
do colar ao mesmo, que agradeceu seu brilhante trabalho. Dando continuidade, 
o DG CMJ Ely Rodrigues passou a palavra ao Orador Oficial para o seu 
cumprimento, e em seguida convidou a PCC CaL Maria Rosilene Mestre 
Medeiros, coordenadora de GLT que fez alguns esclarecimentos sobre a 
programação do seminário para dirigentes e logo após fez a apresentação do 
Orador CL Ideraldo Pires da Costa que desenvolveu o tema “Simplesmente 
Convide”. Posterior a palestra, o CL governador agradeceu o orador em nome 
do Distrito LB4 e convidou os dirigentes para participarem das sessões de 
treinamento que serão realizadas na sede da APAE Colíder para presidentes de 
clubes, tesoureiros, secretários, diretores de associados de clubes e 
conselheiros de LEO Clube; e uma animada competição num Painel Leonístico 
sob a batuta do PID Whady Lacerda para os não dirigentes. Informou ainda que 
após o treinamento, às 16h30min será servido um café da tarde. Ao finalizar a 
reunião, procedeu a etapa protocolar final com a oração pelo Brasil e ao nosso 
lema soberano: “Nós Servimos!”. As sessões de treinamento foram conduzidas 
pelos seguintes CCLL: Presidência – PCC CaL Maria Rosilene Mestre Medeiros; 
Secretaria – CCLL João Gilberto Nunis e PDG João Medeiros; Tesouraria – 
CCLL Simon Pedro Guaragni e Jamil Sortica de Souza; Assessores de Clubes, 
Comunicação e Marketing, Serviços e LCIF  –  CL Evanir Tormes, CaL Fabiola 
Tormes Homsi e CaL PDG Maria Raimunda Alencar e Silva Perera; Diretores de 
Associados – CL PDG Ideraldo Pires da Costa; Conselheiros LEO – CL João 
Werlang e CaL Cintia Godrim. Às 15h00min foi encerrada essa primeira plenária 
da 1ª Reunião do Conselho Distrital. 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.     
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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.” 


