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ATA DA INSTALAÇÃO DO GABINETE DISTRITAL DO DISTRITO LC4 E PRIMEIRA
REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL, ANO LEONÍSTICO 2020/2021
Aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2020, realizou a Instalação do Gabinete Distrital
do Distrito LC4 a Primeira Reunião do Gabinete distrital, na sede do Distrito LC 4, situado
na Avenida Silva Lobo, nº 1820 – Bairro Nova Granada, na cidade de Belo Horizonte,
Minas Gerais. As nove horas e vinte e cinco minutos, o Secretário distrital CL Jorge
Tadeu de Brito Machado Guimarães deu início aos trabalhos fazendo a composição da
mesa diretora que foi composta pelos seguintes autoridades: IPDG Edite Bueri Nassif; o
DG Clebert José Vieira; a PCC Vilma Raid Fernandes; o 1ºVDG Edmar Roberto Tonholo
Rezende; a 2ªVDG Lane Lourdes Souza Costa; o CLEO Teilon Henrique Nogueira. Em
seguida o secretário passou a palavra para a IPDG Edite Buéri Nassif, que iniciou com
os protocolos Leonísticos: “ Pela grandeza da Pátria, expansão do Leonísmo e paz
universal entre as pessoas, declaro aberta a Instalação do Gabinete com posse de seus
membros e a 1ª reunião do gabinete distrital – al 2020/2021, rogando que as bençãos
divinas nos iluminem e abençoem. E seguida convidou para proceder a Invocação a Deus
a CaL Vera Lúcia de Oliveira Bertú. Após, solicitou a todos para se postarem em pé para
a execução do Hino Nacional Brasileiro e em seguida para Homenagem a Bandeira
Nacional com a primeira estrofe e estribilho do Hino à Bandeira. Na sequência houve a
transmissão de cargo. A IPDG Edith Buéri Nassif Solicitou que o DG Clebert José Vieira
ficasse de pé e fizesse o seu Juramento de Posse e desse a sua primeira martelada. O
DG Clebert José Vieira fez o seguinte juramento: Eu, Clebert José Vieira, juro cumprir e
fazer cumprir os mandamentos dos Estatutos do Distrito LC-4 e Estatuto da Associação
Internacional de Lions Clubes. Prometo assumir a responsabilidade que o cargo me
confere, honrando-o e dignificando-o e afirmo que farei tudo o que estiver ao meu alcance
para liderar o Distrito objetivando o seu desenvolvimento e continuo sucesso,
trabalhando para conseguir a integração, harmonia e respeito da família Leonística,
seguindo os propósitos de Lions Clubes Internacional e tendo como norte o nosso
Código de ética e terei sempre presente a minha fé no lema “ Nós Servimos”. Após o
juramento deu a sua primeira martelada. Neste momento, seguindo o protocolo
Leonístico, houve a troca de lugares na mesa de honra, sendo que o DG Clebert José
Vieira assumiu a cadeira número um e a IPDG Edite Buéri Nassif assumiu a cadeira
número dois. Em seguida o DG Clebert José Vieira fez um breve pronunciamento e
convidou a todos para assistirem a uma singela homenagem ao nosso inesquecível PDG
Leandro Raphael Alves Nascimento, que teve uma passagem marcante por este Distrito
e soube dignificar, como poucos, o que é ser um verdadeiro Leão. Após a exibição do
vídeo o DG Clebert José Vieira convidou a PDG Maria das Graças Amaral Campos,
Presidente da Academia Mineira de Leonísmo, para que fizesse a leitura do Compromisso
Leonístico: “prometo ser fiel ao meu país, bem como a causa da paz mundial. Acredito
nos ideais Leonísticos, estabelecidos no código de ética da associação. Orgulho-me de
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ser leão, dedicando-me a causa do servir ao próximo”. Em seguida o DG Clebert José
Viera deu posse aos Vice governadores: o Primeiro Vice Governador, CL Edmar Roberto
Tonholo de Rezende e a Segunda Vice Governadora, CaL Lane Lourdes Souza Costa,
eleitos em eleição virtual, que de pé, se apresentaram para tomar posse oficialmente e
receberem o distintivo dos cargos que lhe são confiados. Após a posse foi solicitada
uma salva de palmas. A seguir, o governador explicou que ainda não tinha recebido de
Lions Internacional os PINs Oficiais e demais distintivos, que já foram despachados e
informou a IPDG Edite Buéri Nassif que o seu distintivo de Ex-Governadora será entregue
em breve. Na sequência, o DG Clebert José Vieira justificou a ausência do PCC Paulo
Duarte e informou a todos que a posse do conselho de ex-governadores seria em outra
oportunidade. Em seguida o governador DG Clebert José Vieira solicitou ao CL Jorge
Tadeu de Brito Machado Guimarães, Secretario do Distrito, para que fizesse a Verificação
do Quórum e o mesmo informou que de acordo com a lista de presenças e assinaturas
dos Membros do Conselho Deliberativo, constatou-se a presença de quinze
componentes do Gabinete Distrital presentes fisicamente e seis componentes do
gabinete presentes de forma on-line, correspondendo a noventa e cinco vírgula quarenta
e cinco por cento do seu efetivo total. Havendo, portanto, quórum para os trabalhos do
Gabinete Distrital. O DG Clebert José Vieira fez então, a nomeação do mestre de
cerimônia, convidando o CL Welby Rodrigues Gurgel, do Lions Clube de Itabirito,
assessor de cerimonial e protocolo para atuar como Mestre de Cerimônias, solicitando a
sua presença à frente da mesa de honra para receber o colar simbólico de sua função. O
CL Welby iniciou seus trabalhos agradecendo ao governador pela indicação e repassou
a palavra ao DG Clebert para que fosse feita a Instalação do Gabinete Gestão 2020/2021.
O DG Clebert informou aos presentes, que de acordo com o parágrafo 1º do artigo 36 do
Estatuto, nas votações que se sucederão, têm direito a voto apenas os membros
deliberativos, a saber: O Governador em exercício; a Ex-Governadora Imediata; o 1º ViceGovernador; a 2ª Vice-Governadora; O Secretário e o Tesoureiro do Distrito; Os
Coordenadores de Região e Coordenadores de Divisão. A seguir, fez a nomeação dos
membros do Gabinete Distrital 2020/2021, iniciando pelos Presidentes de Região, e pediu
que à medida que tivessem seus nomes citados, se dirigissem até à frente para
receberem do 1º VDG Edmar Tonholo os Pins representativos de seu cargo e da CaL
Judith o Pin alusivo de sua gestão. São os seguintes os Presidentes: Presidente da
Região A - CaL Vera Lúcia de Oliveira Bertú - LC BH Jaraguá; Presidente da Região B CL Reginaldo Figueiredo – do LC de Lagoa Santa; Presidente da Região C - CL José
Geraldo Lima dos Santos, do LC de Curvelo; Presidente da Região D - CaL Marise de
Fátima Alves Rodrigues Gurgel, do LC de Itabirito; Presidente da Região E – CaL Maria
Aparecida Santana, do LC de Divinópolis Pioneiro. Da mesma forma procedeu a
nomeação dos Presidentes de Divisão, e solicitou que à medida que tivessem seus
nomes citados, se dirigissem à frente para receberem da 2ª VGD Lane Lourdes o Pin
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representativo de seu cargo e da CaL Judith o Pin alusivo de sua gestão. São os
seguintes os Presidentes: Presidente da Divisão A1 – CAL Maria de Fátima Batista
Lacerda, do LC BH Floresta; presidente da Divisão A2 – CaL Marilda de Fátima Bretas
Campos, do LC BH Jaraguá; Presidente da Divisão A3 - CL Vespasiano de Almeida
Martins, do LC BH Mangabeiras; presidente da divisão B1 – CL Wilton Rocha Pereira , do
LC de Pedro Leopoldo; Presidente da Divisão B2 – CL Mauro Magno Viana, do LC de
Vespasiano; presidente da divisão B3 – CaL Maria Alcina Gonçalves Jardim, do LC de
Betim; Presidente da Divisão C1 - CL Fernando Antônio Fialho de Sena, do LC de Montes
Claros Sertanejo; Presidente da Divisão C2 – CaL Gilca de Oliveira Costa e Silva, do LC
de Três Marias; Presidente da Divisão D1 - CL José Luiz Peixoto Costa, do LC de
Cachoeira do Campo; Presidente da Divisão D2 – CL Moisés Mota da Silva, do LC de
Lafaiete Centro; Presidente da Divisão E1 – CL Wagner Soares de Sant’Ana, do LC de
Bom Despacho. Em seguida, o DG Clebert José Vieira solicitou ao Mestre de Cerimônias,
CL Welby Gurgel que fizesse a nomeação de todos os Assessores Distritais. Feito a
nomeação, o DG Clebert acrescentou a essa lista o cargo recém criado de Ouvidor Geral
do Distrito que será ocupado pelo PDG Maurílio Dias. Concluída a nomeação dos
Assessores Distritais, procedeu ao Juramento e o compromisso em função dos cargos
que estão assumindo, sendo que cada um, onde se encontrasse fizesse o seguinte
Juramento: “eu, (nome do assessor) prometo ser fiel ao meu país e leal a causa da paz
mundial, acredito, nos ideais Leonísticos estabelecidos no código de ética da
associação. Orgulho-me de ser leão dedicando-me à causa do serviço ao próximo.
Prometo assumir a responsabilidade que o cargo me confere, sempre com
sustentabilidade, nós servimos.” Em seguida, o DG Clebert José Vieira convidou o
Secretário Distrital, CL Jorge Tadeu de Brito Machado Guimarães, do Lions Clube de
Ouro Preto, e o Tesoureiro Distrital, CL Carlos Fortes Ferreira, do Lions Clube de Belo
Horizonte Santa Tereza, para receberem os seus distintivos e disse: Em nome da
Associação Internacional de Lions Clubes, declaramos empossados os companheiros
nomeados, bem como todos os Conselheiros, Assessores e Assistentes constantes da
Nominata/Anuário 2020/2021 e, desse modo, oficialmente instalado o Gabinete do Distrito
LC-4. Solicitou uma salva de palmas para os empossados. De volta com a palavra, o CL
Welby informou a todos que como é do conhecimento de todos, em razão da Pandemia
do COVID 19, foi cancelada a Convenção Distrital que seria realizada no período de 22 a
25 de Abril de 2020, na cidade de Caxambu - MG, o mesmo ocorrendo em relação ao 4º
Conselho Distrital. Assim procederemos a leitura da Ata da Assembleia Geral Virtual que
instalou a Sessão Especial de Eleições realizada no dia 23/05/2020. O PDG João Luiz
Pereira Issa solicitou a dispensa da leitura da ata uma vez que todos os membros
deliberativos já dela tomaram conhecimento. O DG Clebert colocou em apreciação a
proposição que foi aprovada. Colocada a ata em apreciação, não houve quem dela se
manifestasse e colocada em aprovação a mesma foi aprovada por unanimidade. O CL
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Welby Gurgel - Mestre de Cerimônias, convidou a Ex-Governadora Imediata, IPDG Edite
Buéri Nassif, para dar conhecimento a este Conselho da sua prestação de contas e
efetuar a Transferência Oficial da Secretaria e Tesouraria Distritais, pela manifestação do
Secretário e o Tesoureiro da sua Gestão 2019/2020. A IPDG Edite assumiu a palavra, e
anunciou a apresentação do Secretário, PDG João Luiz Pereira Issa que levou ao
conhecimento do Conselho e de toda esta plenária, que em reunião realizada no dia 13
de julho, na sede da Governadoria foi realizada a Transferência Administrativa do Distrito
para o atual Secretário, CL Jorge Tadeu de Brito Machado Guimarães na presença do
Governador DG Clebert José Vieira . Transferiu todas as pastas e registros do Distrito,
Recebimentos dos PU 101 contendo todos os dirigentes de Clubes recém eleitos; todos
os bens móveis existentes no Distrito, conforme Inventario de Bens do Distrito, anexo à
presente ATA; Banco de Dados existentes nos computadores; Site do Distrito todo
revisado; Registro de Empregados do Distrito LC4; Planilha atualizada contendo a
Movimentação de Sócios, por Clube, até o mês de Junho de 2020. A IPDG Edite Buéri
assumiu a palavra e anunciou a apresentação do Tesoureiro, CL Edelbrando Ramos
Ribeiro que agradeceu a oportunidade e informou a este Conselho, a prestação de contas
da Tesouraria 2019/2020, transferida oficialmente ao Tesoureiro 2020/2021 durante a
reunião de transferência administrativa realizada no dia 13 de julho e que constou do
seguinte: saldos bancários e valores existentes no distrito. A IPDG EDITE BUERI assumiu
a palavra, finalizando as apresentações do Secretário e do Tesoureiro. O Governador
colocou em discussão, primeiramente, a apresentação do Relatório do Secretário
2019/2020. Como não houve manifestação colocou em votação e foi aprovada por
unanimidade Em seguida cumprimentou o CL PDG ISSA Secretário 2019/2020 pelo
trabalho realizado. A seguir colocou em discussão a apresentação de contas do
Tesoureiro 2019/2020. A CL Maria Celeste Martins solicitou a palavra em nome do
Conselho Fiscal e foi informada que a mesma teria logo a seguir a sua fala assegurada.
O Governador colocou em discussão o relatório do tesoureiro e como não houve
manifestação, colocou em votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. O
governador cumprimentou o CL Edelbrando Tesoureiro 2019/20 pelo trabalho realizado.
Em seguida, o CL. Welby Gurgel - Mestre de Cerimônia convidou os Membros do
Conselho Fiscal, na pessoa da CaL Maria Celeste Martins, para apresentação do Parecer
Fiscal relativo as contas da Gestão 2019/2020. A CaL Maria Celeste Martins saudou a
todos os presentes e solicitou ao CL Walter Costa, do Lions Clube de Belo Horizonte –
Jaraguá, relator do conselho, para que fizesse a leitura da ata da reunião deliberativa do
conselho Fiscal. O CL Walter Costa leu a ata e mesma aprova as contas dos 3º e 4º
trimestres, e aprovou com ressalvas as contas da Convenção Distrital uma vez que não
estavam presentes as notas fiscais e sim recibos simples. O Governador solicitou que
se explicitassem as inconsistências encontradas e o CL Walter Costa explicou que
alguns pagamentos foram feitos através de recibos o que não é permitido pela legislação
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brasileira. A CaL Maria Celeste informou que o conselho esteve à disposição do
tesoureiro da convenção por diversas vezes e não obtiveram as respostas devidas. O CL
Clebert José Vieira certificou que todos os membros do conselho deliberativo fossem
informados da apreciação das contas da Convenção pelo Conselho Fiscal e a CaL Maria
Celeste pediu a palavra para informar que o Conselho Fiscal tinha uma sugestão sobre o
saldo que estava em conta bancária e sugeriu que o mesmo fosse repassado ao distrito,
como é estatutariamente recomendado. O DG Clebert indagou se alguém gostaria de
fazer alguma indagação e o CL José Geraldo Lima dos Santos, do Lions Clube de Curvelo
indagou sobre os valores altos que os membros do conselho fiscal se referiam. O CL
Walter Costa informou não ter os valores explícitos no momento e que não se questiona
a lisura do processo somente a forma de recebimento via recibo. O PDG João Luiz Issa
solicitou a palavra e explicou que os pagamentos que foram feitos foram dados como
sinal e que como a convenção do próximo ano será no mesmo local e cidade, assim que
o restante dos pagamentos fosse feito, seriam emitidas as notas ficais respectivas. A
CaL Maria Celeste informou que foi pedido os contratos dos serviços e que não recebeu
em tempo nenhuma resposta a não ser orçamentos. Por esse motivo, o conselho fiscal
entendeu que os saldos são do distrito. A PCC Vilma Raid solicitou a palavra e informou
que sem esses valores não há como terminar a convenção. A PDG Maria das Graças
Amaral sugeriu que o conselho fiscal desse um tempo para que tudo fosse esclarecido.
A PCC Vilma Raid agradeceu a PDG Graça Amaral e informou que solicitou a agente
administrativa que enviasse os contratos. O DG Clebert colocou em discussão a
proposta de um prazo para que as contas da convenção fossem completadas e não
havendo quem quisesse manifestar foi aprovada a proposta dando um prazo até a
próxima RGD para as devidas providências. Em seguida o CL. Welby Gurgel - Mestre de
Cerimônias anunciou a participação do CL Jorge Tadeu, Secretário atual do Distrito, para
as suas palavras. O CL Jorge Tadeu - Secretário do Distrito informou ter recebido, na
data e forma indicadas pelo Ex-secretário PDG João Issa, todo o acervo da Secretaria/
gestão 2019/2020 para esta gestão, estando tudo de acordo com as normas internas do
Distrito. Aproveitou para informar que espera contar com o apoio de todos os Clubes,
principalmente de seus Secretários, para que tenhamos um ano de muitas realizações.
Lembrou que, com a disseminação do uso da comunicação eletrônica, será dada
continuidade e, até incrementado o uso de mensagens por e-mails em nossas
informações. Para isso, pediu aos Secretários de Clubes que enviassem ao Distrito, o
mais breve possível, relação atualizadas para facilitar a comunicação. Com o novo site
do Distrito, que contempla todas as informações atualizadas, irá facilitar o acesso a todas
informações de interesse dos companheiros. Em seguida o CL. Welby Gurgel - Mestre de
Cerimônias anunciou a palavra do CL Carlos Fortes Ferreira, Tesoureiro do Distrito, para
a apresentação do Orçamento do 1º Semestre da Gestão 2020/2021”. O CL Carlos fortes
Ferreira – Tesoureiro Distrital, apresentou sua proposta orçamentária e fez as
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considerações pertinentes a cerca dos valores que estão à disposição. O DG Clebert
José Vieira - Governador do Distrito colocou em discussão a Proposta Orçamentaria do
1º Semestre da Gestão 2020/2021. O CL José Geraldo Lima dos Santos, do Lions Clube
de Curvelo indagou se nesses valores informados já estão contabilizados os valores da
convenção e foi informado que não. Indagou, também, sobre as aplicações bancárias e
sobre o orçamento previsto bem como as despesas de pessoal. O CL Carlos Fortes
respondeu a essas indagações e foram satisfeitas pelo CL José Geraldo. A seguir, o CL
Wagner Soares Santana, do Lions Clube Bom Despacho, solicitou a palavra e informou
a todos que a compra do arco cirúrgico da Santa Casa de Bom Despacho, e foi realizada
e houve uma sobra devido aos valores flutuantes do dólar. O CL Carlos Fortes respondeu
a uma indagação via ZOOM do CL Braga do Lions Clube de Pedro Leopoldo sobre o
pagamento do IPTU e foi informado que provavelmente será definido nessa gestão. O DG
Clebert Vieira colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. O PDG Antônio
Esteves Filho solicitou a palavra e elogiou o mandato da IPDG Edite e disse que a
apresentação de um tesoureiro sem exibição de slides para acompanhamento torna-se
de difícil compreensão e elogiou o novo tesoureiro pela apresentação. Solicitou que o
tesoureiro 2019/2020 coloque num documento toda a explicação sobre as dúvidas sobre
a convecção, no que tange às finanças. Elogiou a posse virtual. O DG Clebert agradeceu
as palavras e disse que em breve dará as devidas respostas. Em seguida, o DG Clebert
Vieira submeteu à aprovação deste Conselho a proposta do Tesoureiro, de manutenção
das contas bancárias atuais do Distrito, bem como eximi-lo da apresentação de Carta de
Fiança, dele requerida por norma estatutária. Esclareceu que ambas as proposições têm
o respaldo e o aval do Governador, pela praticidade na continuação do movimento
bancário, e na confiança irrestrita que temos no Tesoureiro CL Carlos Fortes Ferreira.
Colocou em discussão, a proposição apresentada pelo Tesoureiro e não havendo
manifestações colocou em votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Em
seguida, o Governador passou a palavra para a PCC Vilma Raid, Assessora Geral XXI
Convenção Distrital, do Lions Clube de Pedro Leopoldo. A PCC iniciou sua fala
agradecendo a oportunidade em ser a assessora geral, apresentou a Equipe e deu
informações preliminares para os convencionais, nova forma de escolha dos Clubes,
autonomia dos assessores para deliberações e convidou o empresário César Augusto
para fazer uma apresentação rápida do site do distrito. O Empresário iniciou sua fala
agradecendo a todos que ajudaram nessa empreitada e deu uma visão geral do site e
procedeu ao sorteio dos clubes para as reservas na convenção. O DG Clebert José Vieira
colocou em discussão as proposições apresentadas pela Assessora Geral da XXIª
Convenção Distrital. Não houve manifestações e as mesmas foram aprovadas por
unanimidade. A seguir, o DG Clebert convidou a 2ª VDG Lane Lourdes Souza Costa, para
apresentar sua mensagem. A mesma iniciou a sua fala agradecendo a todos e se
colocando à disposição de todos para contribuir com o engrandecimento do movimento
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e entregou a IPDG Edite Buéri Nassif um resumo do seu ano Leonístico. Em seguida o
CL Welby Gurgel convidou o 1º VDG Edmar Roberto Tonholo de Rezende, para o seu
pronunciamento. O mesmo iniciou sua fala saudando as autoridades leonísticas
presentes. Fez um agradecimento a todos que confiaram nele e fez um agradecimento
especial a IPDG Edite e também a PCC Vilma Raid e ao PDG Jarbas Soares. Desejou
sucesso ao DG Clebert e equipe e se colocou à disposição de todos. A seguir, o CL Welby
Gurgel convidou o presidente do Distrito LEO LC4 o Cleo Teilon Henrique Nogueira
Oliveira para seu pronunciamento. O CLEO iniciou saudando as autoridades presentes e
fez uma apresentação do Gabinete da gestão 2020/2021 e, também do PIN da sua gestão
cujo lema é: Planeje, Trabalhe e Conquiste. Informou sobre as metas distrital e dos clubes
LEO. Formação de novos uma frase de Peter Drukrer: “A melhor maneira de prever o
futuro é criá-lo”. Agradeceu a todos. O DG Clebert agradeceu ao CLEO Teilon e colocou
todo o distrito à sua disposição. Em seguida o DG Clebert trouxe ao conhecimento do
Conselho Deliberativo um projeto que vem sendo desenvolvido pelo Lions Clube de
Montes Claros Sertanejo, em parceria com a empresa SER-TÃO SOLAR, com vistas a
implantação do projeto Centro de Convivência Cidadã do Lions - CCCL junto a atual sede,
que deverá ser uma escola profissionalizante conjugada com um centro comercial, de
relevante alcance social para comunidade local. Convidou para melhor detalhar os
objetivos do projeto o CL Fernando Sena do Lions Clube Montes Claros Sertanejo. O CL
Fernando Sena iniciou sua fala saudando a todos e justificando a ausência do presidente
do Lions Clube de Montes Claros Sertanejo. Informou que se trata de uma estrutura física
enorme e que foi gestada enquanto o mesmo era presidente de Clube. Em seguida
convidou para apresentar o representante da empresa, que fizesse uma breve exposição
do Projeto e as vantagens que podem representar para o nosso movimento. O CL Walter
fez sua explanação dizendo que o objetivo do Lions Clube Montes claros Sertanejo é
construir uma unidade, junto a sua sede, com objetivo de ser uma escola
profissionalizante, conjugada com um centro comercial, destinadas a venda de produtos
fabricados naquele ambiente. Outro objetivo é oferecer ensino profissionalizante às
pessoas carentes e a sua imediata aplicação/prática, por um tempo determinado,
transformando o conhecimento adquirido em sustentabilidade financeira para a família e
a formação do caráter do cidadão atendido. Informou, também, os objetivos específicos
que são construção do espaço físico, incubadora de empresas, custeio do projeto.
Apresentou a planta baixa do empreendimento e como deverá ficar após a construção.
Disse, também, que a proposta de parceria entre o Lions e a SER-TÃO Solar é oferecer o
desconto máximo na energia solar aos consumidores pessoas físicas do Lions Clube,
organizados em uma cooperativa, e estes doando esta vantagem financeira para a
implantação do projeto Centro de Convivência Cidadã do Lions – CCLL. Informou que
para atingir a meta de cinquenta mil reais por mês é necessário a adesão de mil leões
anjo para amparar financeiramente a implantação do projeto. Mostrou várias fotos das
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usinas solares. O CL Fernando Sena fez uma rápida intervenção sobre as transferências
ao distrito e aos clubes. Por fim, o CL Walter sugeriu a constituição de um grupo de
trabalho para que se evolua na rápida estruturação do projeto. Agradeceu ao governador
e a todos os presentes. O DG Clebert José Vieira também agradeceu a participação do
companheiro, elogiou o projeto e disse que colocaria em apreciação pelo conselho
deliberativo, mas que em decorrência da complexidade do projeto, achou por bem avaliar
com mais cuidados. O CL Jefferson Tolentino, presidente do Lions Clube Montes Claros
– Sertanejo pediu a palavra e cumprimentou a todos desejando sucesso a nova gestão.
Em relação ao projeto, informou que será necessário um estudo mais detalhado e
analisar com o distrito a sua viabilidade e legalidade e a utilização de subsídios de Lions
Internacional para custear o projeto. Encerrando, agradeceu a todos. O DG Clebert José
Vieira informou que montará uma equipe para estudar e viabilizar o projeto. O CL Welby
Gurgel encerrou a sua função de Mestre de cerimônias, devolveu o colar e agradeceu ao
Governador Clebert pela honra que concedeu de atuar como Mestre de Cerimônias nesta
solenidade. O DG Clebert José Vieira passou a palavra a CaL Judith para que falasse em
seu nome. Encerrando a Sessão, o Governado DG Clebert José Vieira agradeceu a todos
que participaram da reunião, aos dirigentes Leonísticos que estavam presentes
virtualmente. Agradeceu aos membros do Conselho Deliberativo e Gabinete, mesmo
diante de toda preocupação gerada pela Pandemia do COVID 19, ao Secretário Geral CL
Jorge Tadeu, pela Composição da Mesa, à Cal Vera Lúcia de Oliveira Bertú pela
Invocação à Deus, ao CL Welby Gurgel, por sua atuação como Mestre de Cerimônia, aos
companheiros e Companheiras que usaram da tribuna, às demais autoridades e
dirigentes Leonísticos, pela compreensão quanto ao momento excepcional que estamos
atravessando, em face das restrições impostas pelas autoridades, que determinaram o
isolamento social, motivo pelo qual não foram convidados para esta solenidade, aos
companheiros e companheiras bem como a Gerente Administrativa Maria Rosária
Martins, responsável pela organização , estendendo ainda agradecimentos ao suporte
técnico prestado pelo CL Moisés, que foi fundamental na divulgação e promoção do
evento. Em seguida, convidou a CaL Maria Aparecida Santana, do Lions Clube de
Divinópolis Pioneiro, para proferir a Oração pelo Brasil. Logo após, convidou o CL
Reginaldo Figueiredo, do Lions Clube de Lagoa Santa, para proferir a Oração Final. Em
seguida, solicitou uma salva de palmas ao pavilhão nacional e declarou encerrada a
reunião. Eu, CL Jorge Tadeu de Brito Machado Guimarães, Secretário Distrital, 2020/2021,
lavrei a presente ata que se achada em conformidade levará as devidas assinaturas. Belo
Horizonte, 25 de julho de 2020.
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