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DIA MUNICIPAL DO SERVIÇO DE LIONS CLUBE
Vereador e companheiros leões se reúnem por proposta de lei 

Os companheiros leões do Distrito LB4 foram recebidos pelo 1º Vice-Presidente da Câmara de Cuiabá, 
vereador Renivaldo Nascimento nessa quarta-feira (07.06). Durante o encontro foi tratada a criação da 
Lei para o Dia Municipal do Serviço de Lions Clube, a ser comemorado anualmente, a partir do ano de 
2017, no dia 8 de Outubro.
O vereador Renivaldo Nascimento elogiou a inciativa se comprometeu em propor a aprovação da lei 
e marcar uma sessão solene para homenagear os Lions Clubes de Cuiabá no mês de outubro, em 
comemoração ao centenário do Lions. O governador eleito do Distrito LB4, companheiro leão Eraldo 
Pereira representou o Distrito no encontro. 

“Também tivemos o comprometimento do vice-presidente da Casa 
de Leis quanto o apoio para a obtenção da autorização da Prefeitura 
Municipal de Cuiabá para a instalação das faixas, cartazes e 
bandeiras do Lions nos meses de setembro e outubro,” conta Eraldo 
Pereira.    

Para o governador eleito, a colaboração do vereador demonstra 
o reconhecimento da importância do movimento leonístico.
Também participaram da reunião os leões, Fernando Luz, coord. 
do Centenário (LC Cuiabá Norte), Tânia Fraiberg, presidente da 
Divisão 1 e Cledson Oliveira, assessor de Relações Públicas (AL 
2017/2018). 

A data escolhida para reunião com o vereador Renivaldo Nascimento marca o dia da primeira reunião, em 
07 de junho de 1917, que culminou na fundação do Lions Clube em 08 de outubro daquele mesmo ano.

Comemorações do Centenário
Nessa quarta-feira (07/06) vários clubes de serviços 
de Mato Grosso celebraram essa importante data. 
Em Cuiabá, o Lions Clube Cuiabá Visão Solidária 
promoveu a comemoração em alusão a 1ª reunião para 
a fundação de LCI.
Na reunião houve o ingresso de cinco novos associados, 
dentre eles três jovens que já pertenciam ao movimento 
Leonístico. Todos foram empossados pelo DGE CL 
Eraldo Pereira que aproveitou a oportunidade para 
destacar a importância do fortalecimento do Clube com 
mais força de trabalho, “especialmente com a energia 
e entusiasmo dos jovens associados que passam a ser 
considerados leões do centenário”.

Durante o evento, o PID Whady Lacerda fez uma retrospectiva dos serviços leonísticos em mais de 
210 países destacando os principais projetos internacionais subsidiados pela Fundação Internacional 
de Lions Clubes (LCIF) pertencente a todos os leões, tais como: Lions Quest e Cartaz da Paz. Finalizou 
ressaltando o importante projeto de Lions em Mato Grosso no combate a cegueira, por meio do Instituto 
Lions da Visão que, em 15 anos de atuação, já atendeu mais de 250.000 pessoas, realizou mais de 
130.000 cirurgias e doou mais de 180.000 óculos.
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