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Concede  a  Comenda  Dante  de  Oliveira  ao
Ilustríssimo Senhor Whady Lacerda.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Conceder a Comenda Dante de Oliveira ao Ilustríssimo Senhor Whady Lacerda.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Whady Lacerda nasceu no dia 10 de março de 1940, em Pirajuba/MG, é filho de Augusto Lacerda Sobrinho e
Maurina Miziara Lacerda.

Começou sua carreira futebolística pelo Uberaba-MG, clube da cidade do triângulo mineiro em 1954, aos 14
anos de idade, onde foi considerado o melhor meio-campista de Minas Gerais. Também foi campeão mineiro
de futebol de salão e treinou no Corinthians. Durante sua gestão na presidência do Uberaba Sport Clube,
Lacerda levou o simpático time à disputa do Campeonato Brasileiro. É primo de Rogério Uberaba,
ex-atacante do Coritiba e do Operário de Mato Grosso.

Hoje, Lacerda é Procurador do Estado (aposentado) em Mato Grosso e presidente do Instituto Lions da
Visão em Cuiabá, cujos serviços destinam-se a atender a população carente com consultas e cirurgias em
oftalmologia, bem como outros trabalhos importantes e serviços pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Seu contato inicial com o leonismo ocorreu em 1975 quando ingressou no Lions Clube Uberaba 70 na cidade
de Uberaba/MG.

Em 1985, transferiu residência para Cuiabá/MT e, convidado pelo amigo e CL PDG Carlos Martinelli,
ingressou no Lions Clube de Cuiabá Leste em 1991, onde exerceu diversas funções de Diretoria.

Foi eleito Presidente do Lions Clube Cuiabá Leste, e lá implantou uma política de integração da mulher como
associada, com todos os direitos de Companheira-Leão.  
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Convidado pelo CL DG Jair, de Paranaíba/MS no AL 1993/1994, exerceu o cargo de Presidente de Divisão
do Distrito L-19 que abrangia Mato Grosso, três municípios de Mato Grosso do Sul e diversos municípios de
São Paulo (Região da Alta Mogiana).  

Foi eleito Vice Governador do Distrito L-19 para o AL 1995/1996 e Governador do distrito do L-19 no AL
1996/1997 e adotou o seguinte lema em sua Governadoria: “Convivência Fraternal e Solidariedade em
Ação”.  

Participou do Seminário para Governadores em Montreal/Canadá, e ali aperfeiçoou os conhecimentos
leonísticos, ao lado de mais de 800 Governadores de Distrito, de mais de 140 países e áreas geográficas,
assessorados por excelentes mentores da Universidade de Montreal.

Em parceria com importantes líderes do Lions Clube Cuiabá Leste, incentivado pelo CL Jalmar Vargas,
ajudou a organizar as ações que possibilitaram o Hospital de Câncer de Mato Grosso a retomar as obras que
estavam paralisadas havia anos. Com a organização de bingos, campanhas arrecadatórias por intermédio da
concessionária de distribuição de energia elétrica do Estado de Mato Grosso, conseguiu a proeza
inestimável de criar um fundo que beneficiou toda a Sociedade Mato-Grossense.

Em seguida, e sempre ao lado de prestimosos Companheiros, colaborou na criação da Fundação Lions de
Combate ao Câncer, cuja sede foi estabelecida no mesmo prédio do Hospital de Câncer.

Eleito Presidente da Fundação Lions de Combate ao Câncer para o período 1998/2000;

Junto com diversos líderes leonísticos, participou dos trabalhos para o redistritamento do antigo DML – Brasil,
que foi aprovado na Convenção Nacional de Maceió/AL em 1998, que também aprovou o redistritamento do
L19, que se transformou em L33 e posteriormente em DLB4.

Eleito Presidente do Distrito Múltiplo LB para o Ano Leonístico 1999/2000.

No ano de 2000, liderou um grupo de leões do Estado de Mato Grosso e fundaram o Instituto Lions da Visão
(ILV) para atendimento de consultas, cirurgias e doação de óculos às pessoas carentes de toda a região.

Os primeiros equipamentos foram adquiridos com subsídios da Fundação de Lions Clubes Internacional
(LCIF) e o ILV iniciou o seu funcionamento no prédio do Hospital do Câncer de Mato Grosso nesse local até
2002, quando alugou parte de outro hospital de Cuiabá e permaneceu até 2007. Atualmente funciona em
sede própria cedida pelo Governo do Estado de Mato Grosso.

Em 2002, na Convenção Internacional de Osaka/Japão, foi eleito para o honroso cargo de Diretor
Internacional para o biênio 2002-2004. Teve como padrinho para essa candidatura, o PIP Agustin Soliva.

Fundou o Lions Clube de Cuiabá Visão Solidária em 2011, com o propósito de oferecer apoio ao Instituto
Lions da Visão e seus programas de assistência social, sendo o 1º Presidente do Clube em 2011/2012, e
novamente reassumiu o cargo em 2020/2021.

Como Presidente do Instituto Lions da Visão recebeu, em 2012, a visita do Presidente Internacional CL IP
Win Kun Tan, em Cuiabá, que inaugurou dois blocos do prédio que abrigará o Instituto Lions da Visão, cuja
construção encontrava-se em fase de conclusão.

Orador oficial em diversos países da América Latina e até hoje é convidado para a missão de divulgação do
Leonismo.
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Após muito esforço, em outubro de 2021 entregará o maior hospital filantrópico da América Latina, o Hospital
Lions da Visão em Cuiabá. Mais um passo importante foi dado juntamente com o governo do Estado e
deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, após alguns anos de construção. O novo centro de
saúde terá 2,1 mil metros de área construída e capacidade para atender mensalmente entre 05 mil e 06 mil
pacientes. Além de consultas e cirurgias diversas, entre as quais de catarata e pterígio, a unidade será
dotada da infraestrutura necessária para transplantes de córneas e retina. Também funcionará como
unidade-escola na modalidade de residência médica, ou seja, o curso de pós-graduação destinado aos
médicos que querem se especializar em oftalmologia.

Whady recebeu inúmeras homenagens, Títulos de Hóspede Oficial de diversos municípios, diversas
Medalhas, de entidades Governamentais e Não-Governamentais, destacando-se as seguintes, como as mais
importantes para o seu currículo leonístico:

Medalha de Ouro como 2º melhor Governador do Mundo/Lions; Medalha Paradigma “PIP Agustin Soliva”;
Companheiro de Melvin Jones Progressivo; Prêmio Mundial de Líder Humanitário; Prêmio Mundial de
Embaixador da Boa Vontade.

Entre os diversos de cidadania recebidos, ressalto os seguintes:

Cidadão do município de Cuiabá; Cidadão do município de Várzea Grade; Cidadão do Estado de Mato
Grosso; Amigo da 13ª Brigada de Infantaria; Ordem do Mérito Maçônico Quadro Especial – Grande
Cavalheiro, etc.

Whady Lacerda é casado com Mirts Ribeiro Alves Lacerda, tem seis filhos e dez netos.

Destarte, por todas as razões apresentadas, por suas qualidades pessoais e reconhecida capacidade
profissional, por todos os relevantes serviços prestados é que proponho a concessão da COMENDA DANTE
DE OLIVEIRA, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito, contando com a aprovação dos
nobres pares.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Setembro de 2021

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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