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XIX Convenção Distrital e Conferência Leo atrai quase 500 associados de todo Estado 
O Distrito LB-4, por meio do Lions Clube Tangará da Serra, realizou nos dias 5 e 6 de maio, em Tangará da Serra, a XIX Convenção Distrital 
e Conferência Leo com o tema:  ‘A força do servir’. Os eventos aconteceram no Centro Cultural ‘Pedro Alberto Tayano Filho’ e auditório 
da Assessoria Pedagógica, respectivamente, onde cerca de 500 associados de quase 40 municípios do Estado de Mato Grosso e outros 
convidados, estiveram presentes no município tangaraense, participando das deliberações e atividades festivas. 
A convenção distrital, de acordo com o governador do DLB-4, DG CL Eraldo Pereira, é o maior evento do ano leonístico. “A convenção é 
a oportunidade que o movimento leonístico tem durante o ano de tomar decisões importantes, como alterações estatutárias, proposições, 
moções (…) e especialmente realizar indicações e a eleição”, afi rmou Pereira, ao destacar ainda a grande oportunidade do fortalecimento 
do espírito de companheirismo. 

A programação iniciou na manhã do sábado, com a abertura da 4ª Reunião do Conselho Distrital, seguindo, à tarde, com a primeira plenária 
da XIX Convenção Distrital e com o sunset no Salto das Nuvens, um dos cartões postais mais lindos de Tangará da Serra.
No período da noite, a sede do Lions Clube foi palco da posse coletiva de 32 associados, além da homenagem ao Patrono da Convenção, 
CL Luiz Carlos Doreto, e de reconhecimentos com a entrega de troféus do programa Leones Adelante pelo DG Eraldo Pereira aos clubes de 
Cáceres, Campo Novo do parecis e Cuiabá Boa Esperança, e certifi cados internacionais pelos PIDs Whady Lacerda e Fabrício Oliveira, a 
diversas lideranças do DLB4. A noite foi fechada com chave de ouro, com o jantar/baile ‘Luz para Novos Tempos’, aumentando a interação 
e o espírito de companheirismo entre os associados. 
No domingo, 6 de maio, os trabalhos da XIX Convenção Distrital continuaram com a palestra do Orador Ofi cial PID CL Fabrício de Oliveira, 
com o tema ‘A Força do Servir’. “Tivemos a felicidade de trazer a Tangará da Serra, como nosso Orador Ofi cial, a maior liderança da  Área 
Constitucional III de Lions Internacional, constituído por 34 países da América Latina e as Ilhas do Caribe, o nosso CL PID Fabrício Oliveira, 
candidato endossado pelo Fórum Latino Americano e das Ilhas do Caribe para a terceiro vice presidente internacional, a qual nosso Distrito 
apoia de forma bastante signifi cativa”, reforçou o DG Eraldo, ao agradecer a participação do casal Fabrício/Amariles no evento. 

Com 118 delegados inscritos, dirigentes leonísticos são eleitos
A XIX Convenção Distrital e Conferência Leo ‘A força do servir’ seguiu no domingo, 
dia 6 de maio, novamente no Centro Cultural, com a eleição dos dirigentes 
leonísticos, por intermédio de 118 delegados, número muito superior ao dos anos 
anteriores. 
Na oportunidade foram eleitos como 3ª vice-governadora, a CaL Maria Aparecida 
Vaz Andrade, do LC Nova Xavantina; 2º vice-governador, o CL Rogis Silva, do 
LC Rondonópolis; 1ª vice-governadora, a CaL Cláudia Celina da Silva, do LC 
Chapada dos Guimarães; e o governador CL Ely Rodrigues, do LC Colíder. 
Ainda foi aprovada a indicação do PDG CL Ideraldo Pires da Costa para 1º vice-
presidente do CG do DMLB, e o endosso da PCC CaL Maria Rosilene Mestre 
Medeiros como candidata a Diretora Internacional da Área Constitucional III de 
LCI (América Latina e Caribe). 
“Quero cumprimentar os eleitos, desejar bastante sucesso e êxito na gestão”, 
desejou Pereira. Na oportunidade, aproveitando a presença do casal Fabrício/
Amariles, maior líder atual da Área III, o DLB-4 manifestou ofi cialmente o apoio a 
candidatura do CL Fabrício ao cargo de 3 º vice presidente internacional.

“Uma convenção feita pelo maior clube do nosso Distrito (…) um clube que é afi lhado do meu clube e que sempre despontou no Distrito e 
ao qual sempre tive muita admiração. Com a dedicação do diretor da Convenção, CL Renato Dummel, da presidente, CaL Neureci Lima e, 
obviamente, de todos os associados, foi um grande sucesso. Uma grande união e dedicação comprovados com a presença de quase 500 
associados inclusive do clube anfi trião”, fi nalizou.

“Ainda temos muito trabalho pela frente”
No cargo desde o dia 4 de julho de 2017, o DG Eraldo da Silva Pereira, seguirá trabalhando até o dia 30 de junho próximo. 
“É importante registrar que estamos a praticamente 60 dias do fi nal da gestão e com muita satisfação tenho praticamente todas as metas 
cumpridas. Uma das metas que acabamos de atingir, foi esta Convenção do Companheirismo”, afi rma, ao destacar que esta grande 
confraternização, especialmente com o passeio turístico no Salto das Nuvens, fez com que praticamente todas as metas fossem atingidas. 
“Exceto a ampliação do quadro de associados que ainda não conseguimos atingir, não pela falta de ingresso, mas muito mais pela evasão. 
Para isso que conclamo todos os companheiros para que trabalhemos mais nesses 60 dias e possamos ter a satisfação de ter um saldo 
positivo, mais signifi cativo que o registrado nesta data, de 17 associados. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas, tenho certeza que, 
com o comprometimento dos companheiros, como tenho visto até agora, atingiremos”. 

(Fabíola Tormes - Assessora de Boletim)


