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“AMAR PARA SERVIR” 

ATA DA REUNIÃO FESTIVA DO DISTRITO LB-4, COM INSTALAÇÃO E 

POSSE DO GABINETE DA GOVERNADORIA DO ANO LEONISTICO 

2018/2019 E POSSE DO PRESIDENTE DO DISTRITO LEO LB-4. 

 

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às vinte horas, 

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

Clubes, nas dependências da Casa da Amizade, sito à Avenida Daury Riva, 

1167, Colíder/MT, para a abertura solene da Reunião Festiva do Distrito LB-4, 

com instalação e posse do gabinete da governadoria ano leonístico 2018/2019 

e posse do presidente do Distrito LEO LB-4, ano leoístico 2018/2019, conforme 

convocação enviada a todos os associados, pelo correio e por e-mail. A CaL 

Babiere Pelissari Guaragni do LC Colíder fez a composição da mesa diretora 

dos trabalhos. Passou então a palavra ao DG Ely Rodrigues que convidou os 

CCLL José Roberto e Dalva do LC Colíder para conduzir o Orador Oficial do 

evento PDG CL Paulo Rogério de Souza e sua DM CaL Paulinha até a mesa de 

honra. O CL Governador do Distrito LB-4 CMJ Ely Rodrigues fez a abertura 

protocolar e convidou a CaL Águida Aparecida da Silva Cazelato para fazer a 

invocação a Deus. Houve a execução do Hino Nacional pelo grupo musical 

“Musical Artes”. O CL Ely Rodrigues nomeou a CaL Babiere Pelissari como 

mestre de cerimônia e convidou-a para receber o colar e a programação. Foi 

convidada a CaL Neuma Cielo para fazer os agradecimentos às autoridades civis 

presentes. Na sequência tomou posse como governador do Distrito LB4 para o 

ano leonístico 2018/2019 o CMJ ELY RODRIGUES, brasileiro, casado, 

contador, residente e domiciliado na Rua Cuiabá, 155, Setor Leste, Centro, 

Colíder/MT, CEP 78.500-000, portador da carteira de identidade nº 1.123.781-3 

SESP/MT e do CPF/MF nº 549.689.769-68, filho de José Gonçalves da Silva e 

Sebastiana Rodrigues, nascido em 14 de maio de 1964 em Doutor Camargo/PR; 

e em seguida convidou os 1º VGD, 2º VGD e 3ºVGD e demais assessores para 

virem à frente para prestarem o juramento de posse; dando posse ao presidente 

do Distrito LEO LB-4, o CLEO CELSO DANIEL PAULO FILHO, que prestou o 

compromisso de posse e foi declarado empossado. Em continuidade o CL 

Governador deu posse aos membros do gabinete: 1ª Vice-Governadora CaL 

CLÁUDIA CELINA DA SILVA, brasileira, casada, pedagoga, residente e 

domiciliada na Rua Penhasco, 197, bairro Bom Clima, Chapada dos 

Guimarães/MT, CEP 78.195-000, portadora da carteira de identidade nº 055719-

6 SSP/MT e do CPF/MF nº 176.409.701-72, filha de Antônio Hermínio da Silva 

e Joana Iria da Silva, nascida em 26 de novembro de 1959 em Cuiabá/MT; 2º 

Vice-Governador CL ROGIS SILVA, brasileiro, casado, major reformado do 

exército brasileiro, residente e domiciliado na Rua Delmiro Gouveia, 766, bairro 

Jardim Santa Marta, Rondonópolis/MT, CEP 78.710-220, portador da carteira de 

identidade nº 026994482-3 Min.Def e do CPF/MF nº 734.120.157-80, filho de 

Nereu Silva e Maria da Silva, nascido em 28 de abril de 1961 em São Paulo - 
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capital; 3ª Vice-Governadora CaL MARIA APARECIDA VAZ ANDRADE, 

brasileira, viúva, professora, residente e domiciliada na Avenida Ceará, 37, 

Centro, Nova Xavantina/MT, CEP 78.690-000, portadora da carteira de 

identidade nº 545.741 SSP/GO e do CPF/MF nº 157.726.081-34, nascida em 10 

de setembro de 1957 em Ituverava/SP; Secretário CL JOÃO GILBERTO NUNIS 

DOS SANTOS, brasileiro, casado, técnico em redes de computadores, residente 

e domiciliado na Travessa Solimões, 172, Setor Oeste, bairro Boa Esperança, 

Colíder/MT, CEP 78.500-000, portador da carteira de identidade nº 16.399.334-

8 e do CPF/MF nº 411.165.181-04, filho de Izidório Nunis dos Santos e Zuleide 

de Oliveira dos Santos, nascido em 17 de janeiro de 1968 em Palmeira 

d’Oeste/SP; Tesoureiro CL SIMON PEDRO GUARAGNI, brasileiro, casado, 

auxiliar administrativo, residente e domiciliado na Avenida Dom Pedro, 50, Setor 

Leste, bairro da Torre, Colíder/MT, CEP 78.500-000, portador da carteira de 

identidade nº 1.192.567-1 SSP/MT e do CPF/MF nº 871.440.851-15, nascido em 

26 de junho de 1981 em Chapecó/SC; e demais assessores que prestaram seu 

compromisso de posse. Os Associados empossados, declaram sob as penas 

da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da 

associação, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 

se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 

defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 

propriedade. Prosseguindo, todos foram empossados nos seus respectivos 

cargos, conforme assinaturas que constam na lista de presença anexa a esta 

ata. Na sequência, o CL Governador deliberou a necessidade de constar na 

presente ata, a seguinte situação: a mutua leonísticas embora extinta, possui 

valores remanescentes junto a instituição Sicredi, agência 0804, conta 36832-6. 

Diante disso, considerando que o Estatuto da Mutua em seu art. 19 § 1º, reza 

que o governador do distrito é presidente da mutua leonísticas, CNPJ/MF nº 

12.932.385/0001-04, tendo plenos poderes para movimentar e levantar quantia 

em aplicação ou cota capital. Sendo assim, os valores levantados deverão ser 

repassados ao Distrito LB-4. Posto em votação, foi aprovado. Portanto, após 

registro, deverá a presente ata ser encaminhada a Instituição para providências. 

Adiante, o Presidente do Lions Clube de Pedra Preta, CL Nelson de Souza fez 

uma doação no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao Instituto Lions da 

Visão, entregando um cheque ao PID Whady Lacerda. O PID Whady Lacerda 

procedeu a entrega de alguns títulos de Companheiro Melvin Jones e Melvin 

Jones Progressivo à alguns companheiros, bem como a entrega de uma 

Medalha de Ouro do Presidente Mundial ao CL Evanir Tormes (Mano) pela 

condução dos trabalhos durante a comemoração do Centenário do Lions Clube 

Internacional. De volta com a palavra ao DG Ely Rodrigues, fez vir à frente o CL 
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Sérgio Fogliato e sua DM CaL Sônia, patronos do encontro, onde foi feita uma 

homenagem a ambos e lido um breve resumo de sua história. Após troca de 

presentes e palavras do patrono Sérgio Fogliato, procederam-se as palavras das 

autoridades presentes e ao fim a mestre de cerimônias encerrou os trabalhos, 

devolvendo o colar para o DG, que agradeceu o bom trabalho desenvolvido. 

Após a execução do Hino do Lions executado pela Banda da Escola de 

Formação Mirim Cidadão do Futuro e da música “A Montanha” executada pelo 

grupo Musical Artes, as palavras finais do DG Ely Rodrigues propõem que, 

durante a sua visita aos clubes, estes troquem os presentes que são 

costumeiramente oferecidos por doações ao LCIF, e essas doações serão 

convertidas em títulos de Melvin Jones através da realização de um sorteio entre 

os clubes do Distrito LB-4. Chamou à frente o coordenador da 1ª Reunião do 

Conselho Distrital, CL Wagner e o presenteou com um mimo e um pin da IP 

Gudrun Yngvadottir. Agradeceu às autoridades e convidou a todos para um 

jantar e depois um baile ao som da dupla Jony e Marcos. Logo após, convidou a 

todos para ouvirem o hino do Distrito LB-4, e na última parte protocolar solicitou 

que todos fizessem a oração pelo Brasil, pedindo aos presentes que juntos 

bradássemos o lema do Lions “Nós Servimos!”. Não havendo nada mais a tratar, 

declarou-se encerrada a assembleia e solicitou que saudássemos os pavilhões 

hasteados com uma calorosa salva de palmas. Eu, CL João Gilberto Nunis dos 

Santos, secretário nomeado para a presente reunião e secretário distrital, lavrei 

a presente ata que após ser lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo 

Governador CMJ Ely Rodrigues, com anexo da lista de presença. 

 

 

 

 

 

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 03 (três) vias, é fiel ao deliberado em assembleia desta data e de 

inteira responsabilidade de quem a redigiu e de todos os participantes.” 

 


