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ATA DA XIII CONVENÇÃO DISTRITAL DISTRITO LB-4, ANO LEONÍSTICO 
2011/2012, REALIZADA NA CIDADE DE SINOP – MT, PLENÁRIA DO DIA 29 
DE ABRIL DE 2012. 
 
Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e doze, reuniram-se os associados do 
Distrito LB-4 da Associação Internacional de Lions Clubes, nas instalações do Centro 
de Evento Dante de Oliveira, Sinop – MT, para a sessão plenária da XIII 
CONVENÇÃO DISTRITAL do Distrito LB-4. Às 08:00h, a Cal. Marina Busatta, 
procedeu a formação da mesa principal, convidando o CL Loinir Gatto, Gov. do Distrito 
LB-4; PID Whady Lacerda, CL CC Alfredo Murara Garcia, Pres. do Conselho de 
Governadores do DMLB; Cl Edimar Rosa Ferreira, Pres. Eleito para o Conselho de 
Governadores AL 2012/2013, PDG Carlos Alberto Martinelli, DG Cl Clovis Quelici 
Distrito LB1, PDG Cl Marcos Antonio Silva, 2º Vice Pres. DMLB, DGE Cl Genésio 
Lima dos Reis Distrito LB2, PCC LC Teotonio Correia Nunes, Cl PDG e Pres. Comitê 
de Honra Evanir Tormes, PCC Maria Rosilene Mestre Medeiros, 1º Vice Gov. Cal 
Regina Maria Pereira de Souza, 2º Vice Governador Ideraldo Pires da Costa, Cl Ledocir 
Anholeto, Pres. divisão 7, CL Jorge Muller, Pres. do Lions Clube de Sinop – MT, Cl 
Marcio Batista Sales, diretor da convenção, Cl Alex Sandro Monarin, secretário do 
Distrito LB-4, Cl Aparecido da Penha de Oliveira, Tesoureiro do Distrito; Composta a 
mesa, a Cal Marina Busatta passou a palavra ao CL Governador Loinir Gatto, que 
procedeu a abertura protocolar dos trabalhos, e convidou a Cal Cleusa Briguenti 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. após a abertura requereu 
ao CL secretário para conferência de presença dos assessores, através do livro de 
presença, em seguida nomeou a Cal Telma para atuar como Mestre de Cerimônias, 
convidando-a a vir até a mesa para receber o colar e a programação da reunião. Em 
seguida o Cl Governador convocou a COMISSÃO DE FINANÇAS composta pelos 
CCLL Mario Maercio Brunelli, Antonio de Pádua e Valmir Gatto, para que apresente 
seu parecer sobre a indicação da Governadoria para contratação de um funcionário para 
atuar como secretário do Distrito, sendo este subordinado à governadoria e sediado em 
Cuiabá. A comissão deu o parecer favorável, alertando para que a dotação orçamentária 
existente seja reforçada para o próximo ano leonístico, posta em discussão e votação, 
solicitação foi aprovada pela Assembleia. Em seguida a COMISSÃO DE 
INDICAÇÕES, formada pelo CCLL Ledocir Anholeto, Jorge Muller e Cal Maria 
Rosilene Mestre Medeiros, que recebeu 03 processos com documentações referentes as 
indicações aos seguintes cargos eletivos para o ano leonístico 2012/2013. Para 2º vice 
governador; 1º vice governador; governador de distrito e auditor especial. Referente aos 
processos para 1º vice governador, governador e auditor, o parecer foi favorável. 
Entretanto a Indicação do Lions Clube de Rondonópolis, que tem como objeto a 
indicação da CAL MARIA RAIMUNDA DE ALENCAR E SILVA PEREIRA para o 
cargo de Governadora do Distrito LB-4 2014/2015. A comissão apresentou uma 
ressalva, alertando que o procedimento não está em conformidade com as disposições 
estatutárias, pois, falta curriculum vitae da indicada, e assinaturas na ata da assembleia 
do clube que aprovou a indicação; bem como cópia do livro de presença ou em papel 
timbrado do clube. Neste particular, após discussão, foi deliberado que a indicação 
tramitaria em plenária, concedendo prazo limite até 04/05/2012 para regulamentar o 
procedimento sob pena de nulidade da votação; O CL Gov colocou em discussão e 
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votação, sendo aprovada a indicação e a ressalva por unanimidade. Passada para análise 
da 2ª Indicação tem como objeto a indicação do CL IDERALDO PIRES DA COSTA 
para o cargo 1° vice GOV. do Distrito LB-4 AL 2012/2013. Para tanto, o clube cumpriu 
com as disposições estatutárias. Desta forma, a comissão é de parecer favorável para 
tramitação em plenária. O CL Gov. colocou em discussão e votação sendo aprovada por 
unanimidade. A 3ª indicação tem como objeto a indicação da Cal. Regina Maria Pereira 
de Souza ao cargo de Governadora do Distrito LB4 AL 2012/2013, Para tanto, o clube 
cumpriu com as disposições estatutárias. Desta forma, a comissão é de parecer favorável 
para tramitação em plenária. O CL Gov. colocou em discussão e votação sendo 
aprovada por unanimidade; Ainda, a indicação de iniciativa da GOVERNADORIA, a 
qual tem como objeto a indicação do CL EMERSON TEIXEIRA para exercer a função 
de auditor distrital especial, sendo parecer favorável á tramitação. O CL Gov. colocou 
em discussão e votação sendo aprovada por unanimidade; passada a palavra a Comissão 
de proposição formada pelo CCLL PDG Joel Olimpio, Cl Edson Campos, Cl Neilor 
Felipe Schwengber para análise das proposições do Comitê de honra, sendo a 1ª 
PROPOSIÇÃO com a EMENTA: Propõe o controle e orientação pelo Distrito LB-4 
quanto ao patrimônio dos Clubes, sendo nomeada pelo Governador, através de 
portaria, uma comissão composta por 03 (membros) para fazer levantamento e 
verificações necessárias e propor soluções, a comissão faz considerações e dá parecer 
favorável. O CL Gov. colocou em discussão e votação sendo aprovada por 
unanimidade, em análise a 2ª PROPOSIÇÃO com a Ementa: Propõe a inclusão de 
comprovantes de quitação referente às informações fiscal, tributárias e sociais na 
prestação de contas do governador de distrito (RAIS), a comissão é de parecer 
favorável. O CL Gov. colocou em discussão e votação sendo aprovada por unanimidade; 
passada a análise a indicação de iniciativa da governadoria, a qual tem como objeto o 
cumprimento da disposição estatutária, na contratação de um funcionário para auxiliar 
na administração interna do distrito, o qual ficara subordinado a Governadoria e sediado 
na cidade de Cuiabá, sendo que tal contratação dará no próximo ano leonístico. A 
comissão fez a análise e deu parecer favorável. O CL Gov. colocou em discussão e votação 
sendo aprovada por unanimidade; passada a palavra a comissão estatutos e regulamentos, 
formada pelos CCLL Ledocir Anholeto, PID Whady Lacerda, CC Alfredo Murara 
Garcia, para leitura dos pareceres referentes às matérias encaminhadas, sendo de parecer 
favorável em todas. Todavia, ressalva que a indicação da CaL Maria Raimunda de 
Alencar e Silva ao cargo de 2º Vice governadora AL 2012/2013, deverá ser 
regulamentada com a apresentação de documentos exigidos pelo Estatuto do Distrito. 
Após, observações o Cl Gov. colocou em discussão e votação sendo aprovada com a 
devida ressalva. Em tempo foi apresentada de iniciativa da mesa diretiva do Conselho 
Distrital e Convenção Distrital, as seguintes matérias a seguir, sendo que tais dispensam 
os prazos e tramites nas comissões conforme regimento interno da convenção distrital 
art. 51 § único; 1º- benefício LEO-LEÃO, a qual todo Leo que se tornar Leão, terá os 
seguintes benefícios: não pagará  taxa distrital no primeiro ano; no segundo ano pagará 
25% da referida taxa; no terceiro ano pagará o percentual de 50%, no quarto ano pagará 
75% e no quinto ano pagará 100%. Ainda, perante Lions Internacional não pagará a jóia 
de ingresso. Todavia, pagará metade da taxa internacional. Entretanto, deverá 
obrigatoriamente estar inscrito em lions internacional como LEO-LEÃO. O Cl Gov. 
colocou em discussão e votação sendo aprovada por unanimidade. A 2ª matéria tem 
como objeto a autorização para elaboração de projeto a ser apresentado, em mãos, 
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durante a visita do Pres. Internacional, Win Kun Tam, em 02/06/12,  tendo como objeto 
a aquisição e instalação de equipamentos para consultório oftalmológico no Instituto 
Lions da Visão em Cuiabá – MT. O Cl Gov. colocou em discussão e votação sendo 
aprovada a matéria por unanimidade. Ainda, a Governadoria apresentou uma moção de 
Louvor ao Clube de Sinop – MT, pelo empenho e dedicação na realização do evento. 
Sendo a matéria aprovada por unanimidade. Em seguida o Cl Gov. solicitou ao assessor 
de convenções Cl João Zanata para anunciar o local da próxima convenção ano 
2012/2013, no uso da palavra o Cl João Zanata, informou que foi aprovada durante a 
convenção em Pontes e Lacerda, a cidade de Chapada dos Guimarães – MT; em tempo 
o Cl Chaves Pres. do Lions Clube de Chapada dos Guimarães, ratificou o compromisso 
assumido, em seguida o CL PDG Evanir Tormes fez a entrega de premiações aos CCLL 
que se destacaram durante o AL 2010/2011. Na sequencia a comissão de 
credenciamento formada pelos CCLL PDG Evanir Tormes, Cal Mirts Lacerda e Cal 
Maria Ap. Vaz Andrade, apresentou o relatório de credenciamento sendo inscritos 95 
(noventa e cinco) delegados, incluídos os 08 (oito) delegados natos. Em seguida a 
comissão de eleições formada pelos CCLL PDG Carlos Alberto Martinelli, Cl João 
Zanata e Cl Luiz Garcia fez leitura do parecer quanto ao resultado da eleição. 
Compareceram para votar 88 (oitenta e oito) delegados, após a votação passou-se a 
apuração, sendo que para o cargo de Governadora do Distrito AL 2012/2013, a Cal 
Regina Maria Pereira de Souza recebeu 83 (oitenta e três) votos sim; 03 (três) votos 
nulos e 02 (dois) votos em branco; Para o cargo de 1º Vice Governador do Distrito LB4 
AL 2012/2013, o Cl Ideraldo Pires da Costa que recebeu 87 (oitenta e sete) votos pelo 
sim e 01 (um) voto em branco. Para o cargo de 2ª Vice Governadora distrito LB4 AL 
2012/2013, a Cal Maria Raimunda de Alencar Silva Pereira, que recebeu 83 (oitenta e 
três) votos pelo sim, 04 (quatro) votos em branco e 01 (um) voto nulo. Diante dos 
resultados o Cl Gov. proclamou os candidatos eleitos. Após, o CL Gov. requereu ao CL 
PID Whady Lacerda para fazer a leitura do Currículo e apresentação do Orador Oficial 
CL Luiz Henrique Moura Barreto. Desfeita a mesa e dada a palavra ao CL. Luiz para 
proferir a palestra com o tema MOTIVAÇÃO, MUDANÇAS  E FELICIDADE. Finda a 
palestra, o Cl Gov. agradeceu ao palestrante e voltou á formação da mesa para retomada 
a plenária. No uso da palavra o Cl. Gov. procedeu a entrega de mimo ao Orador Oficial, 
juntamente com o Cl Jorge Muller, presidente do Lions Clube de Sinop. Em seguida 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 Sinop. O CL Governador 
passou ao encerramento dos trabalhos, fazendo suas considerações finais e agradecendo 
a todos pelo apoio e participação nesse ano leonístico. Em seguida foi realizada a 
Oração pelo Brasil, convidando a todos para no 03 (três), fazermos de maneira eufórica 
o lema do leonismo NÓS 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 dessa plenária da XIII Convenção Distrital do Distrito 
LB-4, ano leonístico 2011/2012 e, sendo por mim Alex Secretário, lavrada a presente 
ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim secretário e pelo Cl. Governador. 
 
__________________________ ________________________                                                       
Loinir Gatto                                                                  Alex Sandro Monarin 
Governador do Distrito LB-4                                         Secretário do Distrito LB-4 


