
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES 
DISTRITO MULTIPLO LB 

GOVERNADORIA DO DISTRITO LB-4 AL 2017/2018 
 
 
 

LUZ PARA NOVOS TEMPOS 
Avenida 08 de Abril, 2.066,  Bairro Jardim Cuiabá  – Cuiabá – MT – Brasil – 78.025 -340.  

www.distriolb4.org.br – governadoria@distritolb4.org.br 

 

  

 

 
  
 

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

INSTALAÇÃO DO GABINETE DISTRITAL 2017/2018. 

 

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta 

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

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

de Abril, 2.066, Bairro Jardim Cuiabá – Cuiabá – MT, para a 1ª(primeira) 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 Clarice Daguano, do Lions Clube Cuiabá Leste para fazer a 

invocação a Deus; em seguida solicitou a todos para entoarem a 1ª estrofe estribilho do 

Hino á Bandeira. Ato contínuo nomeou o CL Fábio Gardim, do Lions Clube de Jaciara 

Leão do Vale, para atuar como mestre de cerimônia da reunião. O CL Eraldo da Silva 

Pereira desejou boas vindas aos presentes falou sobre seu plano de ação e devolveu a 

palavra ao mestre de Cerimônias. O mestre de cerimônias convidou a CaL Celi Silva, 

Assessora do Concurso do Cartaz da Paz para fazer uso da palavra, mas a mesma ainda 

não estava no recinto, na sequencia fez uso da palavra os companheiros Luiz Carlos 

Varela e Elizabeth Martins de Souza, Assessores do Concurso de Fotografias, que 

informaram a todos que seriam enviados e-mail com as regras do concurso. O Mestre de 

Cerimônias convidou os membros da comissão de finanças  2016/2017, bem como o 

auditor distrital 2016/2017 para apresentar o parecer na prestação de contas do Ano 

Leonístico 2016/2017. O Governador do Distrito informou a todos que o Governador 

Imediato CL Paulo de Brito Cândido, não se fazia presente a reunião por compromisso 

assumido e estava viajando. Os membros da Comissão de finanças e o Auditor do ano 

leonistico 2016/2017, também não estavam presentes a reunião. CL Álvaro Marçal 

Mendonça, Tesoureiro Distrital Ano leonistico 2016/2017, apresentou para a comissão e 

auditor 2017/2018, um relatório que foi rejeitado tendo em vista a falta de documentos 

comprobatórios e certidões. CL Governador colocou o assunto em apreciação da 

plenária que aprovou o prazo de quinze dias para que o Ex-Governador CL Paulo de 

Brito Cândido, apresente a prestação de contas para a atual Comissão de finanças e 

auditor. O Mestre de cerimônias convidou a PCC CaL Maria Rosilene Mestre Medeiros,  

Coordenadora de GLT, para fazer a apresentação da senhora Sônia Regina Guimarães, 

Oradora da Aula Inaugural  do seminário para dirigentes de clubes; e na oportunidade 

aproveitou para agradecer ao governador e encerrou seus trabalhos devolvendo o 

medalhão. O CL Governador agradeceu ao CL Fábio Gardim pelo trabalho. Na abertura 

do seminário, a  CaL Maria Rosilene Mestre Medeiros  fez alguns esclarecimentos sobre 

a programação do seminário para dirigentes  e em seguida fez a apresentação da 

Oradora que desenvolveu o “tema “ Liderança Voluntária”. Após a palestra, o CL 

governador agradeceu a oradora e em nome do Distrito LB4 ofertou um mimo. 

Convidou os dirigentes para participarem das sessões do treinamento que foram 

realizados na faculdade CESUC, para presidentes de clubes, tesoureiros, secretários, 
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diretor de associados de clubes e conselheiros de LEO Clube, e uma oficina e dinâmica 

no salão do Buffet para os não dirigentes. Informou ainda que após o treinamento às 

dezessete horas acontecerá um “Happy Hour” com show humorístico com a dupla Nico 

e Lau. 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: presidente – PCC CaL Maria Rosilene Mestre Medeiros, 

secretaria – CCLL Wilson Pereira de Goês e Claudia Celina da Silva; Tesouraria – CL 

Ely Rodrigues e CL Jamil Sortica de Souza; Diretor de Associados – CCLL PDG 

Ideraldo Pires da Costa e PDG Maria Raimunda A S Perera; conselheiros LEO – CaL 

Cintia Godrim e 3º VDG Rogis Silva Às 15h00min foi encerrada essa primeira 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, 15 de julho de 2017. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 


