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Convenção reúne mais de 250 leões e  90 leos em Primavera do Leste
O município de Primavera do Leste (244 km de Cuiabá) sediou a XVIII Convenção do Distrito LB-4. O encontro 
aconteceu nos dias 29 e 30 de abril e reuniu 261 companheiros Leões (CCLL). Mais 92 companheiros Leo (CCLEO) 
participaram da Conferência do Distrito LEO LB4, em paralelo ao evento do Lions. 

Durante dois dias em Primavera os participantes desfrutaram de momentos de companheirismo e desenvolvimento 
leonístico, como a palestra do orador oficial, o PID Whady Lacerda sobre “O Lions e sua Integralidade”.

Durante a plenária do domingo, 99 delegados elegeram como governador do LB4 para o AL 2017/2018 o CL Eraldo 
da Silva Pereira do Lions Clube Cuiabá Norte. 

Também foram eleitos: o CL Ely Rodrigues do LC Colíder como 1º vice-governador; a 2º vice-governadora, a 
CaL Cláudia Celina da Silva do LC Chapada dos Guimarães; e o 3º vice-governador, o CL Rogis Silva, do LC 
Rondonópolis. Ainda aprovaram a candidatura do CL Ideraldo Pires da Costa para o cargo de 2º vice-presidente do 
Conselho de Governadores do DMLB que ocorrerá na Convenção de 19 e 20/05/2017 em Campo Grande - MS.

O Distrito Leo também elegeu os dirigentes para o próximo ano: a CLEO Cristina Burato (Sinop) para presidente, o 
CLEO Celso Daniel Paulo Filho (Nico, de Tangará da Serra), como o 1º vice-presidente, e Derek Brian Danascebo 
(Cuiabá), como 2º vice-presidente para o AL 2017/2018.

Convenção de Primavera 

O evento organizado pelo LC Primavera do Leste, teve 
como diretora a CaL Fernanda Rufato e patrono o fundador 
da cidade Edgar Cosentino.

Na ocasião a CaL Maria Rosilene Mestre Medeiros 
apresentou os resultados da pesquisa de Cenário sócio/
econômico/leonístico no distrito LB4. E o CL Eraldo 
Pereira, apresentou o lema da gestão do AL 2017/2018: 
“Luz para novos Tempos” e a logomarca (pin) a ser 
adotado.

O governador eleito explicou que o lema foi adotado para enfatizar a importância do desenvolvimento dos associados, 
oportunizando o crescimento pessoal e profissional do leão para manter a prestação dos serviços no novo século que 
se inicia.

O Ano Leonístico terá como diretrizes e estratégias a sustentabilidade, novas práticas do leonismo, laços de amizade, 
desenvolvimento da liderança e serviços do centenário.

RCD e Posse

Os CCLL do LC Cuiabá Norte fizeram o convite para a 1ª 
Reunião do Conselho Distrital nos dias 15 e 16 de julho em 
Cuiabá.

Na oportunidade o CL Eraldo e CLEO Cristina serão 
empossados como líderes do Distrito.
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