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ATA DA PLENÁRIA ÚNICA DA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL 

ANO LEONISTICO 2017/2018. 

 

 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil de dezoito, no Centro Cultural do 

município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, reuniram-se os membros do 

gabinete distrital  e os associados dos clubes convidados para a 4ª(quarta) Reunião do 

Conselho Distrital AL 2017/2018, às 10:00h, sob a presidência do governador do 

distrito LB4, CL Eraldo da Silva Pereira e com a presença dos membros do gabinete de 

acordo com a lista de presença. Após a nominação da mesa e abertura protocolar da 

reunião, o presidente da mesma, CL Eraldo da Silva Pereira, DG do LB4, convidou a 

CaL Vera Lucy Ramos  Segatto, para fazer a invocação a Deus, Em seguida solicitou a 

todos para entoarem a 1ª estrofe e estribilho do Hino  Bandeira.  Ato  contínuo deu boas 

vindas aos presentes e concedeu a palavra ao secretário distrital PDG CL João Medeiros 

Filho, que apresentou a chamada do gabinete distrital e apurou o quórum na primeira 

chamada. Na seqüência, apresentou para apreciação as atas da 3ª RCD realizada na 

cidade de Rondonópolis- MT, dias 24 e 25 de fevereiro de 2018. Considerando que as 

referidas atas foram enviadas por e-mail para leitura e apreciação, foi dispensada a 

leitura e as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Foi distribuído ás Comissões, 

matérias para apreciação e informado que a referida documentação foi encaminhada 

com antecedência para as comissões visando a apreciação e parecer. Em seguida, foi 

lida a indicação do auditor distrital para o ano leonistico 2018/2019, e após apreciada a 

documentação e os requisitos foi aprovado pelo conselho distrital o nome do CL 

JANDUY  ALVES  DE OLIVEIRA, associado do Lions Clube Cuiabá Boa 

Esperança, para exercer o cargo de Auditor Distrital no ano leonistico 2018/2019 

fundamentada pela Portaria 051/2017/2018, de 05 de maio de 2018, de acordo com 
artigo 15º, § 2º, do Estatuto do Distrito LB4.  O CL DG solicitou ao CL Jamil Sortica de 

Souza, tesoureiro do distrito para  fazer suas considerações sobre a saúde financeira do 

distrito e outros assuntos. CL Jamil informou que nenhum clube está em “status quo”, 

informou ainda que a taxa do Conselho de Governadores - DMLB está quitada e que a 

contribuição ao LEO clube também já foi paga. Que até presente data, a maioria dos 

clubes pagaram a taxa distrital, e que está fazendo gestão junto aos clubes devedores 

para o recebimento restante.  Ainda, que o distrito não tem pendência financeira.  Em 

ato continuo CL Governador convidou a CaL Maria Aparecida Vaz Andrade para fazer 

entrega de certificados de participação no Projeto “Lions Criança Primeiro”. Receberam 

certificados os clubes de Tangará da Serra e Nova Xavantina. Na sequencia fizeram uso 

da palavra os presidentes de Divisão: Divisão 01 CaL Tânia Suely Viana Fraiberg; 

Divisão 02, CaL Sônia Maria Basei; Divisão 03, Cal Francileide Fontinelle Passos; 

Divisão 04, CL Josuel Olegário dos Santos; Divisão 05, CaL Shueli Barros Assis de 

Arruda; Divisão 06, CL Carlos Alberto de Oliveira; Divisão 07, CL Fábio Ricardo Tibe 

e Divisão 08 CaL Antonia Vanderleia C Nunes. Todos relataram a situação do número 

associados, atividade dos clubes, remessa do PU 101 e situação financeira dos clubes 

com relação as taxas.  O governador CL Eraldo Pereira, procedeu á etapa protocolar 
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final com a oração pelo Brasil e ao nosso lema soberano: nós servimos. Às 11h25min 

informando  a todos que a assembleia da 4ª Reunião do Conselho Distrital permanecerá 

suspensa até o encerramento da convenção e convocou a todos para retornarem as 

13h30 min, para  abertura da primeira plenária da 19ª Convenção. Eu, CL 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.     

 

 Tangará da Serra - MT, 05 de maio de 2018. 

 

      

 

 

 

 

Eraldo da Silva Pereira 

Governador de Distrito LB4 

          2017/ 2018                                        João da Silva Medeiros Filho 

                                                                        Secretário 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.” 
 

 

 


