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ATA DA II PLENÁRIA (FESTIVA) DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO 

DISTRITAL DO DISTRITO LB-4 NA CIDADE DE CAMPO VERDE – MT. 
 

Aos dez dias do mês de novembro 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 do Centro de Eventos da Juventude, na Avenida Porto 

Alegre, 275, Centro, na cidade de Campo Verde/MT, para a 2ª(segunda) plenária 

realizada durante a 2ª (segunda) 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 e Presidente da Divisão 08, CaL 

Babiere Pelissari Guaragni, convocando dirigentes Leonístico, Leonístico e 

autoridades civis. Em seguida, agradeceu demais autoridades e convidados 

presentes. Passou a palavra ao DG Ely Rodrigues que agradeceu a todos e convidou 

o CL Odair Eckert e CaL Jaqueline Ribeiro para conduzirem o Patrono da II RCD Sr. 

Otávio Eckert e a Sra. Maria Macarini até a mesa principal. Solicitou aos CCLL 

Rubens Morari e CaL Mercedes Morari para conduzirem o Orador Oficial CL Eduardo 

Teixeira Ferraz e sua DM Paula Soares Ferraz até a mesa principal. Em seguida 

declarou aberta a reunião, convidando a CaL Odete de Fátima Testa do LC de 

Campo Verde para fazer a invocação a Deus e em seguida foi entoado o Hino 

Nacional Brasileiro. Entregou o medalhão para a Mestre de Cerimônia que aceitou a 

nomeação e agradeceu ao Governador. Esta, iniciando seus trabalhos, convidou o 

CL Rubens Morari do LC Campo Verde para dar as boas-vindas e saudar as 

autoridades civis, dirigentes, Companheiros e visitantes. Em seguida, o 1VCC 

Ideraldo Pires juntamente com o PDG Paulo Brito entregou Diplomas de Leão 

Orientador Certificado para 27 (vinte e sete) leões que fizeram o curso ministrado 

pelo CL Ricardo Komatsu, da Equipe Latino-Americana de Extensão de LCI no final 

da gestão do PDG CL Paulo Brito. Na sequência a PCC Maria Rosilene entregou 

certificados de reconhecimento às Novas Vozes do Distrito LB-4 nas categorias 

Quadro Associativo, Liderança, Serviço e Marketing. A CaL Socorro, Presidente do 

LC Campo Verde prestou homenagens ao casal patrono da II RCD, Sr. Otávio Eckert 

e Sra. Maria Macarini. Em seguida a palavra foi passada ao PID Whady Lacerda 

para suas homenagens, e em seguida o DG Ely Rodrigues fez uma merecida 

homenagem ao PID Whady que emocionou a todos. Ato contínuo, foi dada a palavra 

às autoridades presentes, dirigentes Leonísticos e Leoísticos. Ao final, a Mestre de 

Cerimônias, CaL Babiere, encerrando seus trabalhos, agradeceu ao DG a honra de 

ser nomeada para conduzir os trabalhos nesta plenária e devolveu-lhe o medalhão 

que representa a função, que agradeceu à CaL Babiere pelo excelente trabalho. O 

DG proferiu suas palavras finais e convidou a todos para ouvir e cantar juntos a 

música da governadoria. Em seguida todos em pé fizemos a Oração pelo Brasil, 
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proferimos nosso lema e saudamos o pavilhão nacional e demais hastados com uma 

calorosa salva de palmas. As 21h40m 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. 
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“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.” 

 


