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

SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 2017/2018. 

 

 

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, nas dependências da 

Câmara Municipal de Sinop, Avenida das Figueiras, 1835  - centro, na cidade de Sinop – 

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 2017/2018, às 13h30minh, sob a presidência do governador do 

distrito LB4 CL Eraldo da Silva Pereira e com a presença dos membros do gabinete de 

acordo com a lista de presença. Após a nominação da mesa e abertura protocolar da 

reunião, o presidente da mesma, CL Eraldo da Silva Pereira, DG do LB4, convidou a 

CaL Thais Beufleur, do Lions Clube de Sinop, para fazer a invocação à Deus, em 

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

contínuo deu boas vindas aos presentes e fez apresentação de um filme “O PODER DO 

NÓS” Em seguida a secretária adjunta Cal Naira Daltro, apresentou a chamada do 

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

para apreciação as atas da 1ª RCD realizada em Cuiabá - MT, dias 17 e 18 de julho de 

2017. Considerando que as referidas atas foram enviadas por e-mail para leitura e 

apreciação, as mesmas foram aprovadas, por unanimidade. Foi distribuído á Comissão 

de finanças, proposição encaminhada pela Divisão 01, para contratação de escritório de 

contabilidade para o Distrito LB4. O CL DG solicitou ao CL Jamil Sortica, tesoureiro 

do distrito para fazer suas considerações sobre a saúde financeira do distrito e outros 

assuntos. CL Jamil informou que nenhum clube está em “status quo”, que nove clubes 

estão em débito com a taxa distrital, e que o distrito não tem pendência financeira. Na 

sequencia o CL Governador convidou a Cal Celi Silva, Assessora do Concurso de 

Cartaz da Paz que informou aos presentes que a comissão julgadora do concurso foi 

indicada pelo Lions Clube de Sinop, é composta por três profissionais liberais: Celita 

Schneider - Fotógrafa, Guilherme Zerwes - Arquiteto Urbanista e Produtor Cultural e 

Ivana Bastos - Arquiteta e urbanista. Informou ainda que o nível dos trabalhos está 

muito bom e que os mesmos estão em exposição no salão de entrada da Câmara 

Municipal. CL Governador convidou os Companheiros Luiz Carlos Varela e Elizabeth 

Martins, Assessores do Concurso de Fotografias, para suas considerações e informaram 

que a comissão julgadora será a mesma do cartaz da paz e que a exposição das fotos 

também se encontra no salão de entrada da Câmara Municipal. Dando seguimento a 

programação da reunião, o DG CL Eraldo Pereira, informou que a PCC Cal Maria 

Rosilene Coordenadora de GLT não pode estar  presente a reunião e convidou o 1º Vice 

– Governador CL Ely Rodrigues, para substituí-la e informar as regras de 

funcionamento do seminário de desenvolvimento de lideranças leonísticas que foi 

desenvolvido conforme segue: 1ª palestra: “LCI Adiante” – proferida pelo 3º Vice 

Governador CL Rogis Silva; 2ª palestra: “Mentoriamento” – palestrante CL Antonio 

Schommer Júnior - Assessor do Programa Mentor; 3ª palestra: “Iniciativa de Qualidade 

de Clubes”, palestrante – PCC CL Edward Lago de Macedo. CL Governador  informou  
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que após o encerramento do seminário será realizada uma reunião com Presidentes de 

Clubes e presidentes de Divisão. O Governador CL Eraldo Pereira, procedeu á etapa 

protocolar final com a oração pelo Brasil e ao nosso lema soberano: nós servimos. Às 

17h00minh foi encerrada essa primeira plenária da 2ª Reunião do Conselho Distrital 

(RCD). Eu, CL João da Silva Medeiros Filho, secretário distrital lavrei a presente ata, 

que após lida e aprovada segue assinada por mim e pelo governador CL Eraldo da Silva 

Pereira, AL 2017/2018.     

 

  

      

 

 

 

 

Eraldo da Silva Pereira 

Governador de Distrito LB4 

          2017/ 2018                                        João da Silva Medeiros Filho 

                                                                        Secretária DLB4 – 2017/2018 
 
 “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.” 
 

Sinop - MT, 18 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 


