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

DISTRITO LB-4 - AL 2018/2019. 

 

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, pontualmente às 

oito horas, reuniram-se os associados do Distrito LB-4 da Associação Internacional 

de Lions Clubes, nas dependências do Centro de Atendimento ao Idoso, sito à Rua 

do Saber, s/nº, Bairro Bordas do Lado, na cidade de Campo Verde/MT, para a 3ª 

(terceira) plenária realizada durante a 2ª (segunda) Reunião do Conselho Distrital do 

AL 2018/2019, sob a presidência do Governador do Distrito LB4 CMJ Ely Rodrigues 

e com a presença dos membros do gabinete, ex-governadores, assessores Distrital 

e Dirigentes de Clubes, conforme assinatura no livro de presenças. Após a abertura 

protocolar com a composição da mesa diretora, o DG Ely Rodrigues saudou a todos 

e declarou aberta a terceira plenária, convidando a CaL Roseli Muller do LC Campo 

Verde para fazer a Invocação à Deus e em seguida a assembleia entoou o Hino à 

Bandeira. Após a nomeação da CaL Babiere Pelissari Guaragni como Mestre de 

Cerimônias, esta convidou os Assessores do Concurso de Fotografias, CL Luiz 

Carlos Varela e CaL Elizabeth Martins de Souza para anunciarem o resultado do 

concurso, que teve como vencedores na categoria Vida Animal o clube de Sapezal 

em 3º lugar, o clube de Colíder em 2º lugar e o LC de Claudia em 1º lugar. Na 

categoria Urbana, em 3º lugar o LC Cuiabá Leste, em 2º o LC de Nova Xavantina e 

em 1º lugar o LC de Jaciara. Na categoria de Paisagem Rural os vencedores foram 

o LC Visão Solidária em 3º lugar, o LC Cuiabá Norte em 2º lugar e o LC Campo 

Verde Centenário ficando em 1º lugar. No total houve 48 (quarenta e oito) fotos, que 

ficarão expostas até o final da reunião. A seguir, a Assessora do Concurso de Cartaz 

da Paz, a CaL Celi Silva começou a anunciar o resultado do concurso, sendo que 

em terceiro lugar o cartaz da aluna Jaqueline Maria Marion do LC Cuiabá Boa 

Esperança, em 2º lugar o cartaz da aluna Edna Ferreira do LC de Pontes e Lacerda 

e em 1º lugar e representando o Distrito no Distrito Múltiplo LB o cartaz da aluna 

Julia Ruena, do LC Cuiabá Boa Esperança. Em seguida, o CL Marcio Batista Sales 

e Cesar Rosenelli, Assessores do Concurso de Eficiência, passaram a apresentar 

os itens do concurso e classificação parcial dos clubes até o momento. A Mestre de 

Cerimônias convidou então a Comissão de Estatutos e Regulamentos compostos 

pelo PDG Ideraldo Pires, PDG Carlos Alberto Martinelli e a CaL Neuma Porporati 

Cielo para apresentar os pareceres das preposições da Governadoria, onde foi 

proposto que seja criado um Regimento Interno para a Comissão de Finanças onde 

este institui regras que esta comissão deve seguir para aprovação do orçamento e 

prestação de contas da governadoria, institui também normas para montagem dessa 

comissão, que tenha pessoas capacitadas para analisarem prestação de contas. Se 

manifestaram o PID Whady Lacerda, a PCC Maria Rosilene e o PDG João Medeiros. 

A Comissão de Estatuto e Regulamentos analisou e apresentou à plenária, mas esta 

proposta só poderá ser votada em Convenção, e será reapresentada novamente em 

Campo Novo do Parecis para finalmente na Convenção ser votada. Foi apresentado 
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também pelo PDG João Medeiros os pareceres para as próximas convenções, 

sendo que a XXI Convenção a ser realizada em maio de 2020 tem como pretendente 

o LC de Juara, e para a XXII Convenção a ser realizada em maio de 2021 tem como 

candidato o LC de Pontes e Lacerda. Sendo colocado em votação, foi aprovado. A 

seguir os Presidentes de Divisão usaram a palavra, onde não esteve presente 

apenas o Presidente da Divisão 05, sendo este representado pelo PDG Ideraldo 

Pires. A seguir, os Assessores Distritais usaram a palavra, sendo que o Assessor de 

Alerta Lions, PDG CL Sérgio Del Cistia, assessor de Alerta Lions disse que enviou 

comunicado onde sugere que cada clube crie uma comissão para cuidar desses 

assuntos agilizando assim as providencias necessárias. A assessora de saúde, CaL 

Ana Paula Schultz que apresentou duas propostas para o mês de novembro, sendo 

no dia 14 uma voltada para o diabetes e no dia 23 voltada ao câncer infantil. Pediu 

aos clubes que informem suas atividades em relação a essas atividades. A CaL 

Maria Regina, assessora da dos assuntos de visão conclamou os clubes para se 

afiliarem ao Instituto Lions da Visão, firmando convenio entre os clubes e o Instituto. 

A Assessora de Afiliação de Mulheres em LCI, CaL Francileide Fontanelli, 

conclamou os clubes a filiarem as domadoras como associadas, aumentando assim 

o número de mulheres em LCI. A CaL Sonia Maria Bazei da Comissão da Mulher e 

Família apresentou projetos para a inclusão das famílias. O Assessor para Meio 

Ambiente, CL Marcos Antonio apresentou os projetos de plantio de mudas, pedindo 

aos clubes para acompanhar o desenvolvimento das plantas e se necessário 

replantar as que não se desenvolveram. Os Assessores do Programa Companheiro 

Melvin Jones, CL Alfredo Murara e CaL Maria Perera informaram que 22 clubes se 

comprometeram a fazer o consórcio para aumentar a quantidade de doadores para 

LCIF, que nos últimos 3 anos já passam de 300.000.000 (trezentos milhões) de 

doadores. O Coordenador de GMT PDG CL Ideraldo Pires falou sobre os certificados 

de Leões Orientadores entregues. A PCC Maria Rosilene, coordenadora de GLT 

apresentou o plano de treinamento. Houve um intervalo para um coffee break e na 

sequencia fizeram uso da palavra a 3ª VGD CaL Maria Aparecida Vaz Andrade, o 2º 

VGD CL Rogis Silva e a 1ª VGD Claudia Celina. O presidente do DMBL CL Adilson 

de Lizio usou a palavra e na sequencia o PID Whady Lacerda encerrou este 

momento de fala dos Assessores e membros do Gabinete. Foi chamado para fazer 

uso da palavra do CL Claudio Marrafão, coordenador da 3ª RCD e o Presidente do 

LC Campo Novo do Parecis, CL Douglas apresentou um vídeo institucional e 

convidou a todos para estarem presentes na 3ª Reunião do Conselho Distrital. A 

PCC Maria Rosilene procedeu a leitura do Currículo do Palestrante CL Eduardo 

Teixeira Ferraz do Distrito LC-5, orador oficial do evento. Neste momento a Mesa 

Diretora foi desfeita para receber o CL Eduardo para proferir sua palestra que teve 

como tema “Liderança Leonística – Porque ser Leão!” Após o final da palestra, a 

Mesa Diretora foi recomposta e o Governador procedeu a entrega de um mimo para 

o palestrante. Foi chamado para vir a frente o CL Edimilson Otake para suas 

considerações finais juntamente com a Presidente do LC Campo Verde Centenário, 
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clube anfitrião, que fizeram homenagens. Neste ponto, terminaram os trabalhos da 

Mestre de Cerimônia que devolveu o colar que simboliza a função e agradeceu ao 

Governador por ter sido nomeada e este retribuiu o agradecimento. Em seu discurso 

final e reconhecimentos, o DG falou sobre as visitas realizada aos clubes, fez 

agradecimentos e falou de suas metas, principalmente sobre desenvolvimento de 

lideranças e aumento de quadro de associados, além de aumento de doações à 

LCIF. Realizou entrega de mimos aos CL Adilson de Lizio a esposa CaL Suely, ao 

coordenador da RCD, CL Edimilson Otake e a Presidente do Clube Anfitrião, a CaL 

Socorro. O presidente do DMLB CL Adilson de Lizio propôs um voto de louvor ao LC 

Campo Verde Centenário que foi unanimemente aprovado. Ao final, o DG Ely 

Rodrigues conclamou a todos para, num abraço de despedida ao som da música “A 

despedida” confraternizar com o maior número de companheiros possíveis até o final 

da música. Foi então feita a Oração pelo Brasil e proferido nosso lema soberano e 

com uma salva de palmas, os pavilhões foram saudados. Às 13h00min foi encerrada 

a terceira plenária da 2ª reunião do Conselho Distrital. Eu, João Gilberto Nunis, 

Secretário Distrital, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada 

por mim e pelo governador DG CMJ Ely Rodrigues, AL 2018/2019. 

 

 

       

 

 

DG CMJ Ely Rodrigues João Gilberto Nunis dos Santos 
Governador do Distrito LB-4 AL 

2018/2019 
Secretário Distrital  

AL 2018/2019 

 

 

 

  “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.” 


