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ATA DA 3ª PLENÁRIA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL E 2º 

SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 2017/2018. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, nas 

dependências da CIE – Centro Integrado de Ensino, Av. Joaquim de Oliveira, 

1334 - Vila Aurora, Rondonópolis – MT, reuniram-se os membros do gabinete 

distrital e os associados dos clubes convidados para a 3ª(terceira) plenária 

realizada durante a 3ª (terceira) Reunião do Conselho Distrital - AL 2017/2018, 

às 08h30, 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 

Regina Pereira Branco, do Lions Clube de Rondonópolis São José Operário, 

para fazer a invocação a Deus, em seguida solicitou a todos para entoarem a 

primeira estrofe e estribilho do Hino á Bandeira. Ato contínuo saudou a todos e 

iniciou os trabalhos da pauta. Nomeou o CL Argemiro José Ferreira, para atuar 

como mestre de cerimônias e o convidou para receber o colar e a programação. 

CL mestre de cerimônias convidou a comissão de finanças para apresentar o 

parecer da prestação de contas da governadoria, ano leonistico 2017/2018 

referente ao primeiro semestre, a prestação de contas das festividades de 

comemoração do Centenário de Lions Internacional pelo Distrito LB4 e 

proposta orçamentária para o segundo semestre do ano leonistico 2017/2018.  

Comissão composta pelos companheiros: Alfredo Murara Garcia, Janduy Alves 

de Oliveira e Luis Henrique Siqueira que emitiu o seguinte parecer: Pelas razões 

apresentadas, a comissão opta pela aprovação da proposta orçamentária para o 

segundo semestre do governador CL Eraldo da Silva Pereira e do tesoureiro 

Distrital Jamil Sortica de Souza; em relação à prestação de contas do 1º semestre 

do ano leonistico do período de julho a dezembro de 2017, verificando a 

documentação apresentada em pautas mensais, contendo extratos bancários de 

reembolso com respectivos documentos anexos, livro razão do período e parecer 

do auditor CL Luis Carlos Fraiberg, apresenta também parecer favorável à 

aprovação das contas do 1º semestre do AL 2017/2018. Excepcionalmente, a 

comissão de finanças recebeu a prestação de contas das festividades do 

centenário enviada pelo coordenador das comemorações do centenário do 

DLB4, PDG CL Evanir Tormes (Mano); informando que foi arrecadado um 

total de recursos de R$ 54.570,09 (Cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta 

reais e nove centavos), gastos pela coordenação para realização das atividades e 

sendo repassado ao Distrito LB4, o saldo de R$ 1.659,59 (um mil seiscentos e 

cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Verificou-se os relatórios 

apresentados, composto por extratos bancários, notas fiscais, recibos e 

demonstrativos, indicando de forma transparente a origem e aplicação dos 

recursos. Desta forma, o parecer também foi favorável a aprovação das contas. 

A comissão parabenizou o CL Governador e o tesoureiro pela lisura no trabalho 
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realizado. Não havendo discussão sobre o assunto CL Governador colocou em 

votação o parecer da comissão de finanças que foi aprovado por unanimidade.O 

PID CL Whady Lacerda, propôs uma moção de louvor ao CL Evanir Tormes 

pela coordenação das festividades do Centenário o que foi aprovado pela 

plenária. CL Governador concedeu a palavra ao PCC CL Alfredo Murara 

Garcia, que falou sobre o Hospital de Olhos que está sendo construído em Sinop 

pelo Lions e informou aos presentes que o clube de Sinop fará um grande evento 

(Costelão) para angariar fundos para ajudar na construção do hospital. O  Mestre 

de Cerimônia convidou a CaL Vera Godrin de Oliveira, assessora do programa 

Lions Quest, para fazer uso da palavra. A tônica do assunto transcorreu em torno 

do saldo de recursos da extinta mútua leonistica que deveria ter sido repassada 

ao distrito para aplicação em treinamento no programa Lions Quest. Diversos 

companheiros e companheiras fizeram uso da palavra, ficando no impasse se o 

recurso seria usado para nova capacitação ou atenderia o Lions Clube de Cáceres 

que já fez uma capacitação com recursos próprios. CL governador colocou em 

votação e o resultado foi: 43 (quarenta e três) votaram para que os recursos 

fossem para o Lions Clube de Cáceres visando cobrir as despesas já realizadas, e 

28 (vinte e oito) votaram para que os recursos fossem usados em uma nova 

capacitação. Mesmo assim o assunto ficou para uma decisão final na convenção 

em Tangará da Serra.  O Mestre de Cerimônia, convidou para fazer uso da 

palavra a CaL Maria Aparecida Vaz Andrade, Assessora de Programa 

Leonistico para Crianças e Programa de Incentivo a Leitura, solicitou aos 

presidentes de clubes e de Divisão que fizessem leitura do material distribuído 

na 1ª RCD em Cuiabá. Na sequencia CL Argemiro Ferreira, Mestre de 

Cerimônia convidou o PDG CL Ideraldo Pires da Costa, para fazer a leitura do 

currículo do orador oficial PDG Ricardo Komatsu. O orador desenvolveu o tema 

“Mais Leões, mais Serviços”. A palestra foi marcada de muita informação sobre 

aumento de associados e também das estratégias baseadas na ferramenta LCI 

Adiante. Muita emoção ao cantar a musica tema da governadoria “Tocando em 

frente”. Distribuiu mimos e incentivou as domadoras presentes a se tornarem 

leão. Ao final da palestra CL governador presenteou-o em nome do distrito o CL 

Ricardo Komatsu e sua CaL Gloria, com taça de vinho personalizada. Após esse 

momento houve um intervalo para o café. No retorno fizeram uso da palavra os 

presidentes de Divisão: CaL Sônia Maria Basei Divisão 02, CaL Francileide 

Fontinelle Passos, Divisão 03, CL Josuel Olegário Dos Santos, Divisão 04, CaL 

Shuely Barros Assis de Arruda, Divisão 05 e CL Fábio Ricardo Tibes, Divisão 

07. Na sequencia fez uso da palavra o PDG CL Sérgio Del Cistia, Coordenador 

de GST, este falou da importância dos clubes informarem as atividades. 

Informou também que o distrito LB4 tinha meta de serviço na ordem de 196.052 

(cento e noventa e seis mil e cinquenta e dois) e até a presente data já tínhamos 

realizado 455.713 (quatrocentos e cinquenta e cinco, setecentos e treze), 

ultrapassando a meta em 259.661 (duzentos e cinquenta e nove, seiscentos e 

sessenta e um). Em seguida PDG CL Ideraldo Pires da Costa, Coordenador de 

GMT, falou sobre ganho de associados do distrito durante o final de semana de 

cinco associados e que só estamos negativo com dois associados. Falou ainda 
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que vai enviar aos clubes o arquivo da sua palestra sobre crescimento de 

associados, e da possibilidade de fundação de novos clubes. A PCC CaL Maria 

Rosilene Mestre Medeiros, Coordenadora de GLT, teve que se ausentar por 

motivo de doença de sua mãe, mas o CL governador informou sobre os 

seminário que irão acontecer nas Divisões. Dia 17 de março será realizado na 

Divisão 02, em Campo Novo dos Parecis. Dia 24 de março será nas Divisões 05 

e 06 em São José dos Quatro Marcos. Dia 08 de abril divisão 04 em Água Boa. 

Dia 26 de maio Divisão 09 em Nova Monte Verde e dia 16 de junho será 

realizado na Divisão 01 em Cuiabá. O Mestre de Cerimônias convidou para 

fazer uso da palavra a 2ª VDG CAL Claudia Celina da Silva que agradeceu a 

todos os presentes pela participação e parabenizou o orador oficial pela palestra. 

Em seguida fez uso da palavra o 1º VDG CL Ely Rodrigues, que falou sobre sua 

preparação para assumir o cargo de governador no AL 2018/2019. Solicitou o 

apoio e ajuda de todos na sua gestão, solicitou a todos os clubes para não 

fazerem compromissos nos dias de atividades do Distrito como reuniões 

distritais e convenção. O Mestre de Cerimônias convidou CC CL Isaías Costa 

Dias, para fazer uso da palavra. O CL Isaías agradeceu a hospitalidade e 

convidou os presentes a participarem da 2ª Reunião do Conselho de 

Governadores na Cidade de Campo Grande, dias 02 e 03 de março. O PID CL 

Whady Lacerda fez uso da palavra enfatizando a necessidade de fundação de 

clube para prestamos mais serviço nas comunidades do estado de Mato Grosso. 

O CL Argemiro José Ferreira, mestre de cerimônias, encerra seus trabalhos e 

agradece ao governador a oportunidade. CL governador agradece ao CL 

Argemiro pelo trabalho desenvolvido. O governador convidou para fazer uso da 

palavra o 3º VDG CL Rogis Silva, coordenador da 3ª Reunião do Conselho 

Distrital e a PDG CaL Maria Raimunda de Alencar e Silva Perera - Presidente 

do Lions Clube de Rondonópolis. CL Rogis Silva convidou para vir até a mesa 

principal as presidentes do Lions Clube Rondonópolis São José Operário CaL 

Maria da Paz da Silva e a presidente do Lions Clube de Pedra Preta CaL Railda 

de Souza, convidou ainda os associados dos três clubes para se postarem em 

frente ao palco. Premiou a primeira inscrição a CaL Roselaine Rodrigues, do 

Lions Clube de Colíder. Agradeceu a presença de todos e informou que foram 

realizadas 176 (cento e setenta e seis), inscrições, fez agradecimento especial aos 

companheiros dos três Lions Clubes envolvidos na organização do evento. 

Ainda fizeram uso da palavra as três presidentes.  O CL governador convidou 

para fazer uso da palavra o CL Renato Adriano Dummel, Diretor da 19ª 

Convenção do distrito LB4 e a CaL Neureci Lima Andrade, Presidente do Lions 

Clube Tangará da Serra. CL Renato convidou todos a participarem da 

Convenção em Tangará da Serra nos dias 5 e 6 de maio de 2018. Fez 

apresentação de um vídeo onde os companheiros do clube e LEO clube fazem o 

convite para participação na convenção. O CL governador fez considerações 

sobre as atividades realizadas nesses dois dias de evento, destacando as 

deliberações do gabinete distrital e dos presidentes de clubes: posse na 

Convenção de angará: 90 novos associados (10 por cada divisão), não haver 

baixas de associados até 30/06/2018, fundação de 02 novos clubes; destacou os 
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temas das palestras do seminário agradecendo os instrutores e a coordenadora do 

Seminário PCC CaL Maria Rosilene; agradeceu  a aprovação das prestações de 

contas e do orçamento do 2º semestre e, especialmente, a palestra do orador 

PDG CL Ricardo Komatsu; ressaltou a importância da participação nas RCDs e 

reforçou o convite para a Convenção de Tangará da Serra; agradeceu os clubes 

patrocinadores (Rondonópolis, Rondonópolis São José Operário e Pedra Preta) 

destacando: CL coordenador Rogis, CCaLL Presidentes Maria Perera, Maria da 

Paz e Railda; agradeceu o secretário e tesoureiro do distrito pelo apoio e ajuda 

na organização da III RCD; agradeceu a presença do CC CL Isaias Costa Dias e 

a CaL Maria do Carmo por ter prestigiado esta RCD; fez a entrega do cheque 

para ajuda na promoção da RCD no valor de R$5.000,00 para o CL Rogis e do 

cheque de ajuda para o Distrito LEO LB4 no valor de R$ 4.000,00 para a CLEO 

Cristina; e finalizou demonstrando confiança no comprometimento de todos para 

trabalharem visando o crescimento do DLB4 (associados e clubes) e 

participarem dos Seminários de Liderança Regionais para o sucesso do novo 

século do leonismo com o aumento das atividades de serviço; entregou diversas 

premiações enviadas por Lions Internacional aos clubes e companheiros, 

relacionadas as atividades e cumprimento de metas do Centenário. Entregou 

também três prêmios de Clube e Presidente Excelência, AL 2016/2017, Lions 

Clube Cuiabá Boa Esperança, PCC Cal Maria Rosilene Mestre Medeiros, Lions 

Clube Sapezal, CaL Sonia Basei e Lions Clube de Sorriso, Cal Alexandra Braga 

Savoldi. . O governador CL Eraldo Pereira, procedeu á etapa protocolar final 

com a oração pelo Brasil e ao nosso lema soberano: nós servimos. Às 13hh00 foi 

encerrada essa terceira plenária da 3ª Reunião do Conselho Distrital (RCD). 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.     

 

  
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.” 
Rondonópolis  - MT, 25 de fevereiro de 2018. 
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