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ATA  DA 1ª PLENÁRIA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL E 

INSTALAÇÃO DO GABINETE DISTRITAL 2015/2016. 

 

Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e quinze, nas dependências da Loja 

Maçônica Módulo II, na cidade de Juína –MT, reuniram-se os membros do gabinete 

distrital e os associados dos clubes convidados para a 1ª(primeira) plenária realizada 

durante a 2ª (segunda) reunião do conselho distrital AL 2015/2016, às 13:30h, sob a 

presidência do governador do distrito LB4 CL João da Silva Medeiros Filho e com a 

presença dos membros do gabinete  nominados:1º  vice-governador – CL Paulo 

Cândido de Brito, 2º vice-governador – CL Eraldo da Silva Pereira, secretária 

distrital 2015/2016  – PCC 2003/2004 - CaL Maria Rosilene Mestre Medeiros, 

tesoureiro  distrital CL Luis Carlos Fraiberg. Presentes os presidentes de divisão a 

seguir relacionados: divisão  01(um) CL Luiz  Marcos Cândido – divisão 03(três) CL 

Rogis Silva – divisão 08(oito) CL João Cândido Neto, divisão 06(seis) CL Selito 

L.Ferrari . Presença dos membros conselheiros a seguir relacionados: os ex-

governadores do distrito LB4 de anos anteriores - ex-governadora imediata PDG - 

CaL Maria R. Alencar e Silva Perera, PDG 2013/2014 CL Ideraldo Pires da Costa, 

PDG 2012/2013 CaL Regina Maria Pereira de Souza, PDG 2011/2012 CL Loinir 

Gatto,  PDG 2005/2006 CL Alfredo Garcia Murara, PDG 2004/2005 CL Carlos 

Alberto Martinelli, Past International Director – PID CL Whady Lacerda. E  os 

assessores relacionados:- auditor Distrital - CL Ely Rodrigues, membro da comissão 

de finanças - CL Hélder Augusto de Barros Daltro; assessores para programas de 

saúde – CCLL Luiz Henrique Siqueira e Claudia Celina da Silva, assessor  

atividades culturais e comunitárias - CL Aníbal Alencastro, Assessora de atividades 

para crianças e programa de leitura – Marli Alves Tibola, assessora programa  

LIONS QUEST – Vera Lúcia Godrim de Oliveira, assessores para o concurso 

fotografias – CCLL Luiz Carlos Varella de Oliveira e Elizabeth Martins, assessora 

concurso cartaz da paz -  CaL Celi Silva, coordenador de GLT -D  - CL Ideraldo 

Pires da Costa, coordenador de GMT –D – CL Carlos Alberto Martinelli, assessores 

de apoio a gestão de clubes - CCLL Eraldo da Silva Pereira, assessor da comissão de 

estatutos e regulamentos- CL Hildeberto Daltro, assessor do programa Mentor - CL 

Loinir Gatto, assessor Alerta Lions – CL Júpiter Lelis de Souza,  coordenador de 

LCIF do distrito – CL Alfredo Murara Gracia, presidente do comitê de honra do 

DLB4 – Maria R.A.Silva Perera, assessor de relações internacionais- CL Whady 

Lacerda, assessores da Mútua Leonística – CCLL Alex Sandro Monarin/ Luis 

Busatta. Após a nominação da mesa e abertura protocolar da reunião, o presidente da 

mesma, CL João da S. Medeiros Filho, DG do LB4, convidou a CaL Maria dos 

Santos Assiz, do Lions Clube de Juína,  para fazer a invocação à Deus, em seguida 

solicitou a todos para entoarem a 1ª estrofe estribilho do Hino á Bandeira. Ato 

contínuo nomeou o CL Vandervanio Osni Pacheco, do Lions Clube de Juína para 

atuar como mestre de cerimônia da reunião. O CL DG João Da S. Medeiros Filho 

desejou boas vindas aos presentes e fez a apresentação de um filme destacando a 

importância da amizade (filme do elefante); Em seguida a secretária apresentou a 

chamada do gabinete distrital e apurou o quórum na primeira chamada.Na sequencia 

foi colocada em apreciação as atas da 1ª RCD realizada em Cuiabá –MT, dias 18 e 

19 de julho de 2015. Considerando que as referidas atas foram enviadas por e-mail 

para leitura e apreciação, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. O CL DG 

solicitou a comissão de gestão da mútua leonística para apresentar o atual quadro da 

referida mútua. O CL Alex Monarin fez a apresentação destacando que atualmente a  
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 mútua tem 196 inscritos, com a participação dos seguintes clubes: Cláudia, Campo Novo dos 

Parecis, Juína, Boa Esperança, pontes e Lacerda, Cuiabá Norte, Cuiabá Leste, Rondonópolis, 

Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Sapezal e Peixoto de Azevedo.  O prêmio estabelecido em 

R$3.724,00 e saldo em conta de R$11.414,00. Informou ainda que a ata que dá posse a atual 

diretoria da mútua está registrada em cartório e apresentada ao banco SICREDI. O DG CL 

J.Medeiros solicitou aos assessores e presidentes de divisão AL 2014/2015 para fazerem uso da 

palavra. Os CCLL Marcio Sales e Jane Sales assessores do concurso de excelência apresentaram 

os critérios definidos no concurso e solicitou ao DG o incentivo aos clubes com a premiação sendo 

um sponsor para o estandarte. Destacou ainda que esse concurso não estimula a competição, mas 

sim que todos os clubes atinjam os resultados de excelência. O PDG CL Loinir Gatto falou da 

importância e beleza que é o Programa Mentor que visa a transmissão de conhecimento e colocou-

se a disposição dos clubes para quaisquer orientações; Falou ainda da importância do programa 

Lions Quest que já foi implantado em Sorriso, Sinop, Ipiranga do Norte, Sapezal e Primavera do 

Leste. CL Ely Rodrigues, assessor fiscal e contábil falou da substituição da DIPJ pelo “Speed 

fiscal”, apresentou orientações sobre as questões contábil e fiscal para a regularização fiscal dos 

clubes; CL Luis Carlos Fraiberg, tesoureiro do distrito falou da situação de inadimplência dos 

clubes para com o distrito e sobre a doação dos clubes para a comemoração do centenário; O PDG 

CL Ideraldo Pires da Costa  fez um balanço da atividade de GLT D com a realização do Seminário 

de Formação do CEP(Processo de Excelência de Clube) com a participação de 33 companheiros e 

que no próximo semestre serão realizados seminários nas divisões e treinamentos conforme as 

necessidades apresentadas; O 2º VDG  CL  Eraldo da Silva Pereira e também assessor de gestão 

falou do cadastro que será realizado visando a constituição do Banco de Talentos instituído pelo 

DG J.Medeiros e que contribuirá para as lideranças futuras na composição do gabinete e 

assessorias; O presidente do distrito LEO DLB4, CLEO Brendo Braga Pantoja justificou a 

ausência da assessora LEO CaL Cíntia Godrim e que está  a disposição dos clubes para a orientar 

na fundação de LEO clubes; CaL Marli Alves Tibola, assessora para Programa de Leitura e de 

atividades para crianças apresntou cartaz com atividades para crianças e programa de leitura 

visando incentivar os clubes nessas atividades. Informou que estará durante a 2ª RCD a disposição 

dos companheiros interessados, a desenvolver essas atividades, para orientá-los; Cal Claudia 

Celina da Silva e Luiz Henrique Siqueira informaram  ao DG que está solicitando assento no 

conselho estadual de saúde visando  a representatividade do Lions no mesmo; Cl Aníbal 

Alencastro, assessor de atividades culturais e comunitárias informou que realizou pesquisa 

visando elaborar o memorial histórico do distrito LB4 e seus respectivos clubes, e que o resultado 

desse trabalho já está em fase de diagramação para ser editado um almanaque a ser impresso e 

distribuído na convenção do distrito em maio de 2016; A CaL Fabíola Tormes Homsi, ausente no 

evento, no entanto enviou os boletins do DLB4 para a devida distribuição na 2ª RCD; O presidente 

da divisão 01 CL Luiz Marcos Cândido apresentou breve relato sobre a situação dos clubes e 

visitas realizadas. Realizou duas reuniões do comitê consultivo  com participação expressiva dos 

clubes da divisão, com dois clubes ausentes, porém com a devida justificativa. Objetiva a 

interação e companheirismo de todos os companheiros; CL Rógis Silva, divisão 03 informou que 

pautou os encontros no lema da governadoria. E que na primeira reunião do comitê consultivo 

teve a presença de mais da metade do número de companheiros da divisão na referida reunião. 

Realizou palestra sobre companheirismo. Na segunda reunião desenvolveu um painel de 

conhecimento, onde cada clube desenvolveu um tema constante nas atividades do clube e que 

estão inseridos nas atividades de comemoração do centenário. Trabalho envolvente e entusiástico. 

O CL Selito L.Ferrari da divisão 06 realizou duas reuniões do comitê consultivo com recreação 

promovendo integração e companheirismo entre todos e uma palestra proferida pelo CL ElyTodos 

os clubes estão em dia com  LCI e com o distrito. Fez o lançamento da candidatura do CL Ely a 2º 

VDG com apoio da divisão 06; OCL João Cândido Neto da divisão 08, saudou os presentes e 
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falou da intenção do clube de Colíder em apresentar o CL Ely Rodrigues a candidato ao cargo de 

2º VDG 2016/2017. Falou da longa distancia entre os clubes da divisão, que a divisão ganhou 

mais um clube, que os CCLL Ely e Neuma realizaram palestras nas reuniões do comitê consultivo. 

Participou do seminário de CEP e está incentivando os clubes da divisão para sua implantação. O 

DG CL João da S. Medeiros Filho solicitou a assessora Celi Silva do concurso cartaz da paz  e os  

assessores CCLL Luiz Carlos Varella e Elizabeth Martins, do concurso de fotografia, para 

apresentaram os requisitos para a participação nos referidos concursos, bem como apresentar  a 

comissão que irá apurar o concurso do cartaz da paz e de fotografia recebidos nessa reunião. A 

comissão foi compostas pelas sras Meire Silva Miranda(Artesã), Maria de Fátima Alves Casu e 

Francisca Gecilda Alves Bernadrdo, ambas artistas plásticas. O DG CL João da S. Medeiros Filho 

convidou o PID CL Whady Lacerda, Coordenador das atividades do Centenário para a área 

jurisdicional III, para falar sobre as atividades desenvolvidas no DLB4, tendo em vista a ausência 

justificada do coordenador do centenário no DLB4, PDG CL Evanir Tormes. O CL Whady 

reforçou a solicitação de doação dos clubes que seriam iniciadas nesse 2º semestre de 2015, em 03 

parcelas. CL Whady Lacerda informou também que em nível nacional fará solicitação aos correios 

para a emissão de selo alusivo ao centenário; ao governo do estado solicitará placas indicativas a 

serem colocadas nas estradas dos municípios onde tem Lions Clube; venda de sandálias 

personalizadas com a marca LIONS, da Grendene, cujo objetivo e vender 100 mil(cem ) pares e 

finalmente que premiará  obelisco comemorativo ao centenário e CL  mais antigo. Destacou que o 

Instituto Lions da Visão tem convênio com 73 municípios e será incentivo para a divulgação do 

centenário. Informou ainda que no FOLAC será realizado mutirão de saúde, e os atendimentos 

realizados pelo ILV são rateados com os clubes do distrito para compor a estatística nacional do 

referido mutirão. O DG CL J.Medeiros nomeou  os CCLL Ely Rodrigues, Alex Monarin e 

Hidelberto Daltro para compor a comissão de estatuto e regulamento para análise e parecer de 03 

proposições, a saber: Cessão em regime de comodato para a prefeitura de Marcelândia-MT da 

sede de serviços do LC, pertencente ao DLB4; Requisitos Contábeis e Fiscal para aprovação de 

contas do governador do DLB4 e Inclusão de domadoras e LEO’s como mutuários do fundo 

Mútuo de Pecúlio Leonístico,  denominada Mútua Leonística do DLB4. Na sequência, o DG CL 

João da S. Medeiros Filho convidou a PCC CaL Maria Rosilene Mestre Medeiros  para proferir a 

palestra a todos os participantes da 2ª RCD  com o tema: Relações Interpessoais e o Serviço 

Voluntário. Na sequência o CL mestre de cerimônia encerrou seu trabalho e recebeu o 

agradecimento do DG CL João Medeiros que na sequencia procedeu a etapa protocolar final com 

a oração pelo Brasil e ao nosso lema soberano: nós servimos. Às 17:00h foi encerrada essa 

primeira plenária da 2ª Reunião do Conselho Distrital(RCD) e servido um lanche aos presente nas 

dependências do Lions Clube de Juína, ao lado da Loja Maçônica Módulo II, destacando que esse 

lanche tem a parceria do Lions Clube Castanheira. Eu, Maria Rosilene Mestre Medeiros, secretária 

distrital lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada por mim e pelo governador 

CL João da Silva Medeiros Filho, AL 2015/2016.     
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