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Líderes representam distrito LB4 na Convenção do DMLB

O governador eleito do Distrito LB-4 CL Eraldo da Silva Pereira esteve presente na III Reunião e XIX Convenção do 
Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB, que congrega os Distritos LB1 (parte de SP e MS), LB2 (GO e 
TO) e LB3 (parte de MG e DF) nos dias 19 e 20 de maio em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

O PID Whady Lacerda foi um dos palestrantes dessa reunião e explanou sobre o tema Administração de LCI 
esclarecendo todos sobre a gestão atual de Lions Internacional. 

Durante esse evento, o CL Eraldo participou do Seminário 
para Vice-Governadores e Lideranças do Ano Leonístico 
2016/2017 e da formação dos governadores eleitos. Na 
ocasião, apresentou a estrutura do seu discurso para os 
clubes durante a sua gestão e o seu Plano de Ação para o AL 
2017/2018. Recebeu muitos elogios pela sua apresentação.

Ao todo, 70 companheiros estavam inscritos, sendo 67 leões 
e três leos. Também participaram do evento o governador 
do Distrito LB4 AL 2016/2017 Paulo Brito, o segundo vice-
governador do LB-4 CL Ely Rodrigues, do LC Colider, que 
recebeu a treinamento para função. A 2ª vice-governadora 
eleita do LB4, CaL Claudia Celina da Silva, também esteve 
presente nesse encontro.

Na convenção foram eleitos os dirigentes do DMLB, para o AL 2017/2018, sendo o PDG Genésio Lima Reis (DLB2) 
eleito presidente do Conselho de Governadores, o PDG Adilson de Lízio (DLB3) primeiro vice-presidente e o PDG 
Ideraldo Pires da Costa, do LC Pontes e Lacerda, eleito segundo vice-presidente do Conselho de Governadores e 
deverá assumir o cargo no AL 2019/2020.

Associados 

Ao final do evento o governador Paulo Brito recebeu a 
informação que o DLB4 foi o primeiro colocado na Ação 
entre Amigos do Concurso Melvin Jones. Com isso, o 
distrito conquista sete Títulos de Companheiro de Melvin 
Jones neste AL. Sendo um pelo CL Jefferson, do LC Cáceres 
Portal do Pantanal, já entregue em Primavera do Leste, dois 
recentemente adquiridos pelo LC Cuiabá Norte e Cuiabá Boa 
Esperança e quatro pelo programa do DMLB promovido 
pelo PDG Fernando Dias (LB3) e coordenado, no LB4 pelo 
PDG Sergio Del Cistia.

Na Convenção do DMLB foi evidenciada a diminuição de associados no distrito LB4 atingindo quantidade inferior 
ao mínimo de 1250 o que não garante a sustentabilidade do distrito. Por essa razão o governador conclama todos 
os clubes a adicionarem mais associados afirmando: ”Nesta reta final do AL precisamos reverter esse quadro e 
atingirmos a meta de 1.300 companheiros e companheiras no DLB4. Contamos com a ajuda de todos”. 
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