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ATA DA REUNIÃO FESTIVA E 2ª PLENÁRIA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO 
DISTRITAL DO AL 2018/2019. 
 

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

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

Lions Clubes, nas dependências do Salão Paroquial da Paróquia São Cristóvão, na 

Avenida Brasil, 963, Centro, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, para a 2ª 

(segunda) 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 conforme assinatura no livro de presenças. A composição 

da mesa foi realizada pela mestre de cerimônia CaL Cintia Godrim, do LC de 

Sorriso, convocando dirigentes Leonísticos, Leoísticos e autoridades civis. Em 

seguida, agradeceu demais autoridades e convidado presentes. Passou a palavra 

ao DG Ely Rodrigues que agradeceu a todos e convidou os Companheiros: Júpiter 

Lélis de Souza e CaL Eva Jesus Reis de Souza para conduzirem os patronos dessa 

III RCD o Ilmo. Sr. Rafael Machado e sua esposa Sra. Nelva Casagrande até a 

mesa principal, solicitou ainda aos CCLL Weber Luiz Benedito e CaL Cláudia Alves 

Benedito para conduzirem o Orador Oficial PDG CL Luiz Alfredo Bigarelli Júnior 

associado do Lions Clube de Agudos Açucena da Serra/SP do DLC-8 e sua esposa 

CL Paula Coutinho Bigarelli, até a mesa principal. Em seguida declarou aberta a 

reunião, convidando o CL Sebastião Carlos Pim do L. C. de Campo Novo do Parecis 

para fazer a Invocação à Deus e em seguida foi entoado o Hino Nacional Brasileiro 

juntamente com o Grupo Sintonia das Cordas e em seguida o Hino do Distrito LB-

4. Isto feito, entregou o medalhão para a Mestre de Cerimônia que aceitou a 

nomeação e agradeceu ao Governador. A mestre de cerimonias iniciando seus 

trabalhos, convidou a CaL Elizelma dos Santos Silva para dar as boas-vindas e 

saudar as autoridades civis, dirigentes, companheiros e visitantes. Dando 

prosseguimento convidou os ex-presidentes de clubes 2017/2018 que atingiram a 

meta de Lions Internacional e se qualificaram para receberem os prêmios de 

Presidentes Excelências, bem como seus respectivos Clubes que também 

receberam um Sponsor de Clube Excelência do AL 2017/2018. Ressaltou que 

homenagear   esses   ex-presidentes e clubes é o maior orgulho do nosso Distrito 

LB-4, onde o Lions Internacional reconhece os presidente e clubes que 

conseguiram êxito em cumprir com todos os requisitos exigidos para conseguir 

esse honroso prêmio. Em seguida convidou aos ex-presidentes de Divisão do AL 

2017/2018 para também receber seus respectivos reconhecimentos, os membros 

do Gabinete Distrital AL 2017/2018, CL PDG João da Silva Medeiros, secretário 

distrital, CL Jamil Sortica, tesoureiro distrital, CL PDG Ideraldo Pires, Coordenador 

GLT, PDG Sérgio Del Cistia, Coordenador GST, e CaL PCC Maria Rosilene, 

Coordenadora GLT, que receberam suas premiações das mãos do IPDG Eraldo da 

Silva Pereira. Este foi convidado a permanecer à frente para receber das mãos do 
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PID Whady Lacerda a premiação de Governador Excelência do AL 2017/2018. Ato 

contínuo, a Mestre de Cerimônias convidou o companheiro Douglas Rodrigues 

Caldatto Presidente do Lions de Campo Novo do Parecis e a CaL Dalva Lúcia 

Zambaldi para prestarem homenagem ao casal símbolo desta III RCD, Ilmo. Sr. 

Zeul Fedrizzi e sua esposa Sra. Clici Heidman Ulrich Fedrizzi onde foi lida a 

biografia do casal e sua história de vida onde foi entregue um mimo e um certificado 

aos dois. O Sr. Zeul usou a palavra para prestar seus agradecimentos às 

autoridades e ao Lions pela honra de receber este título que o divide com todos os 

camponovenses. Em seguida o mesmo CL Douglas, juntamente com sua esposa 

CaL Dayane Cardoso Bento prestaram homenagem ao casal patrono desta RCD 

Ilmo. Sr. Rafael Machado e sua esposa Sra. Nelva Casagrande. Foi lida a história 

e biografia do casal. Usando a palavra, o Sr. Rafael agradeceu e ressaltou a 

importância da liderança tanto na vida leonística quanto na vida pessoal. Foi 

chamado então à frente o PID Whady Lacerda para prestar suas homenagens, que 

cumprimentou a mesa. Ressaltando a importância da LCIF, convidou o CL MJF Irio 

Dal’Maso, para receber seu pin com 3 brilhantes. Convidou o CL Sergio Del Cistia 

para fazer a entrega. Em seguida entregou os certificados de apreciação aos CCLL 

Claudio Marrafão, entregue pelas mãos do PDG Ideraldo, também foi 

homenageada a CaL Eva Jesus Reis de Souza entregue pelas mãos da PCC 

Rosilene, o CL Douglas Rodrigues Caldato também foi homenageado pelas mãos 

do PDG Mano. A CaL Solange Rauber foi convidada a entregar o certificado para 

a CaL Roselaine Aguiar Rodrigues. A CaL Paulinha foi homenageada com um pin 

da Presidente Internacional. A CaL Socorro, Presidente do LC Campo Verde 

recebeu pin da 3ª Vice-Presidente Internacional, Patty Hill. Finalizando, entregou 

homenagem ao PDG Luiz Alfredo que recebeu seu Certificado de Apreciação 

entregue pelo DG Ely Rodrigues. A Mestre de Cerimônia devolveu a palavra ao 

Governador, que convidou o PDG Ideraldo e PID Whady Lacerda à frente onde fez 

uma homenagem ao CL Ideraldo e lhe entregou um pin do FOLAC, onde o mesmo 

não esteve presente por problemas de saúde. Passando o comando da reunião à 

1ª VGD Claudia Celina, o DG se dirigiu à frente da mesa onde prestou homenagem 

a todos os ex-governadores desde o ano de 1996 até o ano de 2018, onde, com 

um lindo e emocionante texto, fez a entrega de um cerificado de honra ao mérito a 

cada um deles no mês dedicado aos ex-governadores distrital. Devolvendo o 

comando à mestre de cerimônia, esta passou a palavra às autoridades presentes 

previamente inscritos. Ao final das palavras das autoridades a mestre de cerimônia 

agradeceu ao Governador a honra de ter sido nomeada para a função e encerrando 

seus trabalhos, devolveu-lhe o medalhão que a identificou na função, o Governador 

agradeceu a CaL Cintia pelo brilhantismo com que conduziu os trabalhos. O 

Governador chamou novamente à frente o PID Whady Lacerda para que entregar 

o pin da Presidente Internacional aos CCLL Claudio Marrafão, Douglas Rodrigues 

Caldatto e Ademir Marrafão. Foi chamada a CaL Sonia do LC de Colíder para 

receber um pin das mãos do PID Whady. Convidou também a CaL Socorro e CL 
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Edimilson para novamente agradecer pelos trabalhos durante o evento do II RCD 

em Campo Verde, e com a aprovação do Ato de Louvor proposto naquela ocasião, 

foi realizada a entrega do mesmo aos valorosos companheiros do Lions Clube 

Campo Verde Centenário. Ainda a tempo, o DG falou de sua experiência ao visitar 

o Hospital Municipal que é gerido por uma associação de voluntários que tem à 

frente cinco pessoas, dos quais quatro são companheiros Leões. De lá foi à APAE 

onde o clube foi fazer uma entrega de recursos angariados pelo Lions Clube de 

Campo Novo do Parecis, ressaltando assim a importância de um clube que 

participa da administração do município. Antes das palavras finais, o DG pediu a 

todos que fechassem seus olhos por alguns instantes e elevassem seus corações 

e pensamentos às famílias afetadas pelos problemas no CT do Flamengo no Rio 

de Janeiro, ás famílias das vítimas de Brumadinho/MG e também à família da CaL 

Regina do LC Porto Esperidião que perdeu um ente querido na véspera da viagem 

dos CCLL daquele clube para este evento. E convidou a todos para ouvir e cantar 

juntos a música da governadoria. Convidou a PDG Regina, aniversariante do dia e 

demais aniversariantes para, com um bolo oferecido pelos CCLL do LC Campo 

Novo do Parecis, fossem homenageados com a canção do Parabéns. 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. As 21h20m 

declarou então encerrada a 2ª Plenária e convidou a todos para confraternizarmos 

com um jantar e em seguida um grandioso baile. Sendo o que tinha a declarar, 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 01 (uma) via é fiel ao deliberado em assembleia desta 
data e de inteira responsabilidade de quem a redigiu e de todos os 
participantes. ” 

 


