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ATA DA PRIMEIRA PLENÁRIA DO 2° CONSELHO DISTRITAL, DISTRITO LB-
4, ANO LEONÍSTICO 011/2012, REALIZADA NA CIDADE DE CHAPADA DOS 
GUIMARÃES - MT. SÁBADO A TARDE. 
 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e onze, reuniram-se os associados 
do Distrito LB-4 da Associação Internacional de Lions Clubes, nas instalações da Sede 
do Lions de Chapada do Guimarães – Chapada dos Guimarães - MT, para a Abertura 
solene da Primeira Reunião do 2° Conselho Distrital do Distrito LB-4. As 13h:30min, a 
CAL. Marina Bustta, procedeu a formação da mesa principal, convidando o CL Loinir 
Gatto para compor a mesa, convidando a ser os  seguintes dirigentes leonístico; CL 
Alfredo Murara Garcia Presidente do DM LB; CL. Governador Imediato Evanir Tormes 
PDG Claudecir Alves Feitosa; 1º Vice Governadora Regina Maria Pereira de Souza; 2ª 
Vice Governador Cl. Ideraldo Pires da Costa; PDG CL Eugenio Krominski; PDG CAL 
Maria Rosilene; CL Alex Sandro Monarin, Secretário do Distrito LB-4, CL Luiz 
Henrique Presidente de divisão 1, Cl Jose Chaves presidente do Clube de Chapada, Cal 
Claudia Celina Silva, Coordenadora Geral deste CD; CL Aparecido da Penha de 
Oliveira Tesoureiro do Distrito LB-4; Composta a mesa a CAL Marina Busatta passou a 
palavra ao CL Governador Loinir Gatto, que procedeu a abertura dos trabalhos na forma 
regular, e convidou a Cal Lucia Gobi, para fazer a Invocação a Deus; Convidou a seguir 
todos os presentes para entoarem com ele a primeira estrofe e estribilho do Hino a 
Bandeira. O cl Gov. realizou a abertura e convidou a Cal Claudia Celina para saudação 
aos visitantes, em seguida cantamos parabéns aos aniversariantes. Convidou a seguir o 
CL Secretário Alex, para fazer a chamada dos componentes do gabinete e ler as 
possíveis justificativas de ausências. Isto feito, o CL Secretário fez a apresentação das 
atas das plenárias realizadas na cidade de Sorriso - MT, no sábado de manhã, no sábado 
a tarde e no sábado a noite, dizendo que todas elas haviam sido enviadas por E-mail em 
02 (duas) oportunidades, e disponibilizas no site do distrito, todos os clubes haviam 
tomado conhecimento das mesmas, e portanto o CL Governador, colocou em discussão 
sobre a dispensa das leituras, sendo aprovada. Em seguida, colocou em votação a ata da 
plenária realizada no sábado de manhã, sendo aprovada por unanimidade. Colocou em 
seguida em votação, a ata da Plenária realizada no sábado a tarde, sendo também 
aprovada por unanimidade; colocou em seguida a votação a ata da abertura solene, 
realizada no sábado a noite, sendo da mesma forma, aprovada por unanimidade. A 
seguir o CL Secretário, falou a ata da Plenária realizada no domingo de manhã, também, 
pedindo a dispensa da sua leitura, tendo em vista que esta também foi enviada a todos 
os clubes. O CL Governador propôs a votação, a dispensa da leitura da ata, que foi 
aprovada. Colocou em seguida a aprovação da ata, que foi aprovada por unanimidade. A 
seguir o CL Governador, fez a nomeação das CCal Nanci Luiza Borella e Ezonéia 
Ferrari para coordenar o Concurso Cartaz da Paz e o Concurso de Fotografia, durante o 
evento, em seguida convocou a COMISSÃO DE FINANÇAS composta pelos CCLL 
Walmir Gatto, Jose Antonio Borella, e Mario Maercio Bruneli para analise da prestação 
de Contas do Segundo Semestre do AL 2010/2011, em seguida o Sr. Everaldo 
(Ecodamata) explanou sobre a parceria do plantio de árvores no Distrito LB-4 e Mato 
Grosso mais Verde, em 04 meses foram plantados 70.000 (setenta mil) mudas, como a 
Ecodamata já atuava no reflorestamento a referida quantia soma-se a 3 milhões de 
mudas, até a presente data. Das quais, o município de Sorriso - MT participou com 2 
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milhões de mudas plantadas. Ainda, comentou sobre a atuação da Ecodamata no estado 
de Mato Grosso. Em seguida O cl Gov. explanou sobre o Convenio do Distrito LB4 e 
Prefeitura de Chapada dos Guimarães, com objetivo de plantio de 1.500 mudas, todavia 
a prefeitura não cumpriu com o avençado e as mudas ficarão a cargo do Lions de 
Chapada para que eles realizem o plantio e prestem conta no relatório mensal de 
atividades. Diante disso, os CL MAÉRCIO BRUNELLI e Luiz Busatta que substituíram 
o CL Celso Vedana (assessor de meio ambiente) juntamente do o Sr. Everaldo e os 
CCLL Presidentes de Clubes presentes foram ate o local designado para fazer um 
plantio simbólico das referidas mudas. Assim, desfez a mesa diretora e passou a palavra 
para a Cal. Maria Rosilene para a explanação do CEPE – PROGRAMA DE 
EXCELENCIA DE CLUBES DE LIONS INTERNACIONAL E AUDIO VISUAL DA 
VIDA DE HELLEN KELLER. Em paralelo o Cl Gov. OS MEMBROS DO 
CONSELHO deliberativo foram convocados para uma reunião do CONSELHO 
DELIBERATIVO. Posterior a reunião do Conselho foi retomada a plenária o Cl Gov. 
pediu aos CCLL que tenham conhecidos em Cuiabá que possam ser leão que indiquem. 
Na seqüência convocou a todos para direcionarmos a praça centra para reviver a 
tradição do ABRAÇO DA PAZ. Em seguida convidou a todos para fazermos a Oração 
pelo Brasil e no 03 (três), fazermos de maneira eufórica o nosso grito de guerra “Nos 
Servimos”, declarou encerrada esta plenária, sendo por todos saudados os pavilhões 
hasteados, dirigindo-se os membros do gabinete antes mencionados as salas 2 e 3, sendo 
por mim Alex  secretário, lavrada a presente ata, que lida e achada conforme será 
aprovada, sendo assinada por mim secretário e pelo CL Governador. 
 
 
___________________________                       ______________________ 
Loinir Gatto                                                        Alex Sandro Monarin  
Governador do Distrito LB-4                             Secretário do Distrito LB-4 
 
 
  


