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ATA DA SEGUNDA PLENÁRIA, DO 2° CONSELHO DISTRITAL, AL 2011/2012, 
REALIZADA NA CIDADE DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, NO DIA 26 E 27 DE 
NOVEMBRO DE 2011 – DOMINGO DE MANHÃ. 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2011 reuniram-se na sede do Lions Clube de 
Chapada dos Guimarães - MT, associados dos LIONS CLUBES, que compõem o Distrito LB-4, 
para a segunda plenária do 2° Conselho Distrital do ano leonístico 2011/2012. As 08h:00 horas, 
a CaL Marina Busatta, procedeu a formação da mesa principal, convidando o CL Governador 
Loinir Gatto e sua domadora a Cal Vera para tomarem assento a mesa, convidou a seguir para 
comporem a mesa principal as seguintes personalidades. Sra. ROSA MARIA GONÇALVES 
DE BRITO, oradora oficial deste evento; CL Alfredo Murara Garcia Presidente do Conselho 
de Governadores do CG-MLB, Governador imediato CL Evanir Tormes, PDG Claudecir Alves 
Feitosa, CL 1º.Vice Governadora CaL Regina Maria Pereira de Souza; 2ª. Vice Governador 
Ideraldo Pires da Costa; CL Alex Sandro Monarin Secretário do Distrito LB-4; CL Aparecido 
da Penha de Oliveira tesoureiro do Distrito; CL Jose Chaves Presidente do Lions Clube de 
Chapada dos Guimarães; Cal Claudia Celina Silva coordenadora do evento, Luiz Henrique 
Siqueira Pres. Divisão 1, Feita a composição da mesa. O CL Governador procedeu a abertura 
desta segunda plenária, dentro do protocolo e convidou a CaL Lucia Masson, para fazer a 
Invocação a Deus, convidando a seguir todos os presentes para entoarem com ele a primeira 
estrofe e estribilho do Hino da Bandeira. O CL Governador nomeou a seguir o CAL Marina 
Busatta para atuar como Mestre de Cerimônias, convidando-a a vir até a mesa para receber o 
colar e a programação da reunião. A seguir o CL. Mestre de Cerimônias Convidou para fazer 
uso da palavra os Presidentes de Clubes, Região, Divisão e Assessores inscritos. Convido para 
seu pronunciamento por um tempo não superior a 03 minutos, Assumiu os trabalhos a Vice 
Governadora, pois, o Governador foi ao evento do Leo utilizou a palavra Cl Edinaldo Favares 
do Lions de Pedra Preta – MT, o qual apresentou os trabalhos realizados, Itair Luiz Scara botto 
do Lions de Tangara da Serra – MT, o qual doou 170 (cento e setenta) armações ao Instituto 
Lions da Visão, A Cal Fabiola Martino do Lions de Sorriso – MT a qual, agradeceu a acolhida, 
a Cal Neuza Deringer do Lions Visão Solidaria de Cuiabá - MT, a qual noticiou que foi firmado 
parceria via Setex com o Governo do Estado, para o natal abrangendo o Estado, o Cl Luiz 
Henrique Pres. Div 1, o qual, agradeceu a todos pela participação, o Cl Jorge Muller do Lions 
de Sinop – MT, noticiou a venda de livros de receita para arrecadação de recursos para 
Convenção, o Cl Sebastião Carlos Pim do Lions de Campo novo do Parecis sobre campanha de 
natal, o Cl Francisco Gonçalves Junior do Lions de CPA I de Cuiabá – MT, A Cal. Nara Soares 
do Lions Visão Solidaria, a Cal Mercia do Lions Amigos da Lama, a Cal Oracilda Pinheiro, 
Lions Cuiaba norte, Cl Emerson Teixeira Pres. Região 3 falou rifa para arrecadação de recursos 
para instituição beneficente, Cl Romildo Pereira Carlos do Lions Rondonópolis São Jose 
Operário noticiou atividades, o Cl Evanir Tormes ex Gov. imediato informou sobre a escola de 
liderança e informações sobre site de lions internacional onde disponibiliza ferramenta de busca 
de clubes e companheiros pelo mundo, Cl Pedro Aparecido de Oliveira do Lions de Chapada 
dos Guimarães, justificou a ausência porque cursa Doutorado. Em seguida o Cl Governador 
convocou a COMISSÃO DE FINANÇAS composta pelos CCLL Walmir Gatto, Jose Antonio 
Borella, e Mario Maercio Bruneli, para que apresente seu parecer sobre a prestação de contas 
referente ao 2° semestre do AL 2010/2011. A comissão deu parecer favorável, posta em 
discussão e votação, a prestação de contas foi aprovada pela Assembléia. Foi retomado o 
trabalhos pelo Governador, Em seguida a comissão do concurso do Cartaz da Paz (Nanci e 
Ezonea), primeiramente fez a leitura da justificativa da Assessora do Concurso Cartaz da Paz 
Zildete Linhares do Prado Zorzo apresentou o resultado do Concurso em nível de Distrito, tendo 
participado 37 (trinta e sete) escolas e 09 (nove) clubes neste evento, os jurados forma Maria 
Iolanda Pres. Da APAE, Neiza Pinto Xavier coordenadora das Bordadeiras e a Cal presidente do 
clube de Rondonopolis Cal. Alice, sendo anunciado o 3° lugar – Primavera dos Leste, 2° Lugar 
- Campo Novo do Parecis e o 1° Lugar – Sapezal, em seguida as juradas receberam um 
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Certificado de participação, assim como todos os clubes que apresentaram o Cartaz da Paz, Em 
seguida a mesma comissão e os mesmos jurados, apresentaram o resultado do concurso de 
fotografias nas respectivas categorias, VIDA VEGETAL flor de pequi Lions Sorriso, 
FENOMENOS METEROLOGICOS Por do Sol – Lions Visão solidaria, PAISAGEM 
NATURAL aguapés – Lions Visão solidarias, VIDA ANIMAL pássaro voando – Lions Visão 
solidaria, PROJETANDO NOSSO FUTURO COM ÁRVORES Plantando árvores Lions 
Tangará da Serra, Em seguida foi apresentado os boletins informativo, sendo apresentado 
somente um, Visão solidaria, o qual foi premiado. Em o Cl Gov. fez uma explanação para 
participação dos concursos e pediu apoio dos clubes, Em seguida foi concedida a palavra ao Cl 
Rafael Hermerwz Pres. Do Clube de água boa convidando para o 3° CD nos dias 03 e 04 de 
março de 2012, Em seguida concedida a palavra ao Clube Visão Solidaria a respeito do Boletim 
informativo, em seguida utilizou a palavra a Cal Rosilene Mestre Medeiros, que falou sobre a 
formação de lideranças, já treinados 60 (sessenta) participantes, Em seguida utilizou da palavra 
o Cl Alfredo Murara Garcia presidente do CG-MLB, Em seguida a Cl Mirts fez a leitura do 
Currículo e apresentação da Oradora Oficial ROSA MARIA com a palestra SESI E SEUS 
PROJETOS, Desfeita a mesa e dada a palavra a Sra. Rosa Maria. Finda a palestra, foi realizado 
questionamento e esclarecimento de duvidas, o Cl Gov. agradeceu a palestrante e passamos a 
formar a mesa para retomada a plenária sendo concedida a palavra o CL Ideraldo Pires da Costa 
2º Vice Governador requereu mais ações dentro do estado com a possibilidade de aumentos de 
clubes, em seguida a Cal Regina Maria Pereira de Souza, 1ª Vice Governadora deu ênfase a 
continuidade de ações de governadorias anteriores, e informou que esta formando sua equipe, 
Cl. Gov. pediu a Cl Ideraldo a entregar um mimo ao Pres. Do Lions Clube de Chapada Cl. Jose 
Chaves, a Oradora Rosa Maria foi convidada a entregar um mimo a Coordenadora do evento Cl 
Claudia Celina Silva, a Cl Regina entregou um mimo a Cal. Rosilene, a Cal Vera Gatto 
entregou um mimo a Oradora oficial Rosa Maria, em seguida a CAL mestre de Cerimônia 
convidou a coordenadora do evento para suas considerações finais, agradeceu a todos e entregou 
mimos a CCLL Vera e Loinir, e Sra. Rosa Maria, a Cal mestre de cerimônia, encerrou sua 
participação, agradecendo ao CL Governador pela oportunidade, devolveu-lhe o colar e a 
programação. O CL Governador agradeceu o excelente trabalho realizado pelos CCLL do Clube 
de Chapada dos Guimarães. O Cl governador informou que foram 480 participantes entre CCLL 
e visitantes. O CL Governador passou ao encerramento dos trabalhos, fazendo suas 
considerações finais convidando a todos para fazerem a Oração pelo Brasil, convidando a todos 
para no 03 (três), fazermos de maneira eufórica o grito de guerra do leonismo NOS SERVIMOS, 
e convidando a todos para saudarmos os pavilhões hasteados com uma calorosa salva de 
palmas. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrados os trabalhos desta Primeira reunião do 
Conselho Distrital do Distrito LB-4, ano leonístico 2011/2012, sendo por mim Alex Secretário, 
lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim secretário e pelo Cl. 
Governador. 
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