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ATA DA 3ª PLENÁRIA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL E 

INSTALAÇÃO DO GABINETE DISTRITAL 2017/2018. 

 

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta 

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

Lions Clubes, nas dependências do Salão de Festa do Buffet Emília, sito Avenida 08 de 

Abril, 2.066, Bairro Jardim Cuiabá – Cuiabá – MT, para a 3ª(terceira) plenária realizada 

durante a 1ª (primeira) Reunião do Conselho Distrital e instalação do gabinete AL 

2017/2018, sob a presidência do Governador do Distrito LB4 CL Eraldo da Silva 

Pereira e com a presença dos membros do gabinete, ex-governadores, assessores 

Distrital e dirigentes de clubes.   Após a nominação da mesa e abertura protocolar da 

reunião, o presidente da mesma, CL Eraldo da Silva Pereira, Governador do Distrito 

LB4, convidou a CaL Maria Aparecida Vaz Andrade, do Lions Clube Nova Xavantina, 

para fazer a invocação a Deus, em seguida convidou a cantora matogrossensse senhorita 

Camila Matos dos Santos para interpretar o hino nacional brasileiro. Ato contínuo 

nomeou o CL Fábio Gardim, do Lions Clube de Jaciara Leão do Vale, para atuar como 

mestre de cerimônia da reunião. O mestre de cerimônias convidou a Comissão de 

Finanças AL 2017/2018 para dar parecer sobre o orçamento para o primeiro semestre da 

governadoria 2017/2018. Após a leitura do parecer que foi favorável a aprovação o CL 

Governador colocou em apreciação, e em seguida em votação, sendo aprovado o 

parecer por unanimidade. Na sequencia o mestre de cerimônias convidou para fazer uso 

da palavra e fazer suas homenagens o Governador Imediato CL Paulo de Brito Cândido, 

que não estava presente á reunião e sendo informado pelo governador que o mesmo 

ainda estava em viagem após a convenção internacional e solicitou ao mestre de 

cerimônias que desse continuidade a pauta da reunião. O Mestre de Cerimônias passou a 

chamar para fazer uso da palavra os Presidentes de Divisão: Presidente da Divisão 01, 

CaL Tânia Suely Viana Fraiberg; Presidente da Divisão 02, CaL Sônia Maria Basei; 

Presidente da Divisão 03 CaL Francileide Fontinelle Passos; Presidente da Divisão 04, 

CL Josuel Olegário dos Santos; Presidente da Divisão 05, CaL Shueli Barros Assis de 

Arruda; Presidente da Divisão 06, CL Carlos Alberto de Oliveira; Presidente da Divisão 

07, Fábio Ricardo Tibes; Presidente da Divisão 08, CaL Antonia Vanderleia C. Nunes e 

o  Presidente da Divisão 09 que não estava presente e justificou a sua falta. Todos 

relataram o trabalho de pesquisa nas divisões, possibilidade de fundação de novos 

clubes e aumento do quadro de associados. Na sequencia o Mestre de Cerimônias 

convidou para fazer uso da palavra o CL Jorge Luiz Perez, Assessor do Programa 

Companheiro Melvin Jones, que na oportunidade não estava no recinto. Fez uso da 

palavra o PDG CL Abilio Camilo Fernandes Neto, Assessor de Apoio a Gestão de 

Clube, resaltou a importância da gestão através do planejamento e se colocou a 

disposição para ajudar os clubes nesse quesito. Fez uso da palavra o CL Paulo Robert 

Rocha, assessor de conscientização e ação em prol do Diabetes, falou da gravidade da 

doença e também de ações a serem desenvolvidas durante o ano leonistico. O Mestre de 

Cerimônias convidou a CaL Jalide Marangoni, Presidente do Lions Clube de Sinop, 

clube que sediará a segunda Reunião do Conselho Distrital. A CaL fez o convite para 

que todos participem e em seguida apresentou um vídeo sobre o potencial do município. 
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Também fez uso da palavra o CL Renato Dummel, Diretor da 19ª Convenção do 

Distrito LB4. Convidou todos a participarem e exibiu um vídeo sobre o município.  O 

Mestre de Cerimônias convidou para fazer uso da palavra o PDG CL Sérgio Del Cistia, 

Coordenador de GST do DLB4, que falou sobre a nova pasta como uma boa pespectiva 

de futuro uma vez que a missão do Lions é Servir e informou que ainda tem poucas 

informações, assim que receber material vai repassar aos clubes. Na sequencia o PDG 

CL Ideraldo Pires da Costa, Coordenador de GMT, falou sobre a necessidade de 

aumento do quadro social e também da fundação de novos clubes. Informou ainda que 

no período de três anos o Distrito LB4, deu baixa em 1.800 associados. Fez uso da 

palavra a PCC CaL Maria Rosilene Mestre Medeiros, Coordenadora de GLT, falou da 

satisfação em receber em nosso Distrito O CL Jair ex Governador do Distrito L19 e a 

Cal Marinha 1ª Vice Governadora do Distrito LC8.  Falou ainda dos treinamentos que 

foram realizados, com presidentes de Divisão e dirigentes de Clubes e também 

convidou a todos para visitarem o site do Lions e se inscrever no Centro Leonistico de 

aprendizagem.  Na sequencia fizeram uso da palavra o 3º Vice Governador CL Rogis 

Silva, 2ª Vice Governadora CaL Claudia Celina da Silva e o 1º Vice Governador CL 

Ely Rodrigues. Mestre de Cerimônias passou a palavra ao PDG CL Evanir Tormes 

(Mano), Coordenador das festividades de comemoração do centenário do Lions Clubes 

Internacional, que falou sobre a programação que terá inicio no dia 06 de outubro com 

uma sessão solene na Assembleia Legislativa, do dia 07 de outubro,  olimpíadas 

especiais e Jantar Baile com entrega de comendas. No dia 08 continuará as olimpíadas 

especiais e dia 09 seção solene na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Na sequencia fez 

uso da palavra o PID CL Whady Lacerda, que esclareceu alguns pontos sobre as 

olimpíadas especiais, e que a previsão de inauguração do Instituto Lions da Visão não 

iria ocorrer considerando que a verba prometida pelos deputados não foi liberada. 

Informou ainda que a Prefeitura de Cuiabá disponibilizou uma área em frente ao Buffet 

Emília para transformar na praça Lions. Neste instante foi feito um intervalo para o 

lanche por quinze minutos. No retorno do recesso o Mestre de Cerimônias convidou o 

PDG CL João da Silva Medeiros Filho, para fazer a leitura do currículo do PDG CL 

Roberto Itamar Farias (Dunga), Orador Oficial nessa 1ª Reunião do Conselho Distrital 

(RCD). O CL Dunga, apresentou a palestra intitulada: “ Inovando o Leonismo”. De 

forma dinâmica e bem humorada, interativa o orador oficial envolveu todos os presentes 

na temática abordando a integração, a motivação, a ação e a superação, aspectos 

importantes para servirmos. Encerrou a palestra de forma emotiva e recebendo os 

aplausos dos presentes. CL Governador Eraldo da Silva Pereira ofereceu ao Orador 

Oficial um presente em nome do Distrito LB4. O Mestre de Cerimônias chamou para 

fazer uso da palavra o CL Ramão Dávalos Santos, Coordenador da 1ª Reunião do 

Conselho Distrital, bem como todos os associados do Lions Clube Cuiabá Norte, clube 

anfitrião do evento. CL Ramão agradeceu ao Governador a oportunidade que lhe foi 

dada de coordenar o evento mesmo tendo pouca experiência no assunto. Agradeceu a 

participação de todos e em especial a dedicação dos companheiros do Lions Clube 

Cuiabá Norte pelo comprometimento. Na sequencia o CL Mestre de Cerimônias 

aproveitou a oportunidade para agradecer ao governador e encerrou seus trabalhos 

devolvendo o medalhão. CL Governador agradeceu ao CL Fábio Gardim pelo trabalho. 

CL Governador fez uso da palavra falando do presidente Internacional, sobre suas 
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crenças e lema para o ano leonistico. Falou de suas metas e também do lema distrital 

“Luz para novos tempos”. Agradeceu ao Coordenador da Reunião, CL Ramão,  e 

também o apoio que teve do seu Clube Lions Cuiabá Norte. Agradeceu e presenteou a 

todos que colaboraram na preparação de seu gabinete. Entregou aos assessores do 

gabinete distrital o pin do presidente internacional e por fim fez um agradecimento 

especial a sua companheira CaL Emilia Pereira pelo apoio e lhe ofereceu um ramalhete 

de flores. Ao finalizar a reunião,  procedeu a etapa protocolar final com a oração pelo 

Brasil e  ao  nosso lema soberano: nós servimos. Às 12h15min foi encerrada a terceira 

plenária da 1ª reunião do conselho distrital. Eu, João da Silva Medeiros Filho, secretário 

distrital lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada por mim e pelo 

governador CL Eraldo da Silva Pereira, AL 2017/2018.     

      

 

 

 

 

 

 

Eraldo da Silva Pereira 

Governador de Distrito LB4 

          2017/ 2018                                        João da Silva Medeiros Filho 

                                                                        Secretária 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.” 

 

Cuiabá, 16 de julho de 2017. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 


