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Ata da 1ª REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL 

 Distrito LD-1 Al 2017/ 2018 

 
Aos cinco dias do mês  de agosto de dois mil e dezessete, no Auditório do Kuster Hotel, situado na rua 
Presidente Getúlio Vargas, 1635 - Centro , na cidade de Guarapuava, no estado do Paraná, foi realizada a 1ª 
Reunião do Gabinete Distrital do Distrito LD-1, do Ano Leonístico 2017/2018. As nove horas o CL Marcos 
Wessler iniciou a composição da mesa diretora chamando o CL Waldir Wessler – Governador do Distrito LD-
1, em seguida os CCLL CC Luiz Roberto Gobbi –  Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo 
LD, Tosihiro IDA  - Coordenador ELAE,  vice prefeito Itacir Vezarro , PCC Claudio Miessa Rigo - Diretor da 
escola de Leonismo, CL Valdir Michels – presidente do LC de Guarapuava Lobo Guará, CaL Marilu Gaspareto 
Goulart – Presidente do Comite de Honra, CL Luiz Fernando Torres Cardozo – 1º Vice Governador do Distrito 
LD-1,  CL Flavio Pires Gonçalves – 2º Vice Governador do Distrito LD-1, PCC Pericles Goulart – Coordenador 
GLT, IPCC Ari Galera, IPDG CL Marco Tulio Vargas – Ex Governador Imediato do Distrito LD-1, CLEO Wilian 
Dal Castel – presidente do Distrito Multiplo LEO, CaL Viviane Semim - Secretária do distrito LD-1, CL Eugenio 
João Pissaia – tesoureiro do distrito LD-1. Solicitou que na 1ª fila tomassem os lugares os cônjuges dos 
componentes da mesa. Em seguida com a palavra o governador Waldir Wessler deu as boas-vindas aos 
presentes, declarando a abertura e instalação da 1ª Reunião do Gabinete Distrital. Convidou o CL Joacir 
Antonio da Silva, do Lions Clube Lobo Guará, da cidade de Guarapuava para fazer a Invocação a Deus. Na 
sequencia convidou a todos para entoar o Hino Nacional. Para fazer a Saudação a Bandeira Nacional, 
convidou o CL Ricardo Minardi, do Lions Clube de Guarapuava Lobo Guará. Na sequencia convidou o CL Valdir 
Michels, presidente do Lions Clube de Guarapuava Lobo Guará, para saudação inicial como clube anfitrião e 
em seguida, também para seu pronunciamento, convidou o vice prefeito de Guarapuava Itacir Vezarro. O 
DG Waldir Wessler solicitou a Cal secretária Viviane Semim para a verificação de quórum, que conforme lista 
de presença, confirmou quórum para o início dos trabalhos da 1ª Reunião do Gabinete Distrital do Distrito 
LD-1, AL 2017/ 2018. Como primeiro ato, o DG Waldir Wessler de imediato passou a leitura, discussão e 
votação da ata da 4ª Reunião do Conselho Distrital e da 56ª Convenção Distrital realizada em Curitiba no 
mês de abril do corrente ano. Solicitando a palavra o CL PCC Péricles Goulart, do Lions Clube Vila Velha, 
propôs a dispensa da leitura da mesma, levando em consideração o fato do texto da referida ata ser do 
conhecimento de todos através da divulgação pela internet. O DG Waldir Wessler colocou a proposta em 
discussão, não havendo manifestação, colocou em votação a proposta da dispensa da leitura. Não havendo 
manifestação pelos membros deliberativos, declarou aprovada a referida ata. Dando continuidade aos 
trabalhos da reunião, o DG Waldir Wessler passou a nomeação das comissões técnicas para a apreciação das 
proposições apresentadas na reunião. Iniciou com a nomeação da Comissão de Moções, como presidente, 
PDG Neiva Genari Scalco, do Lions Clube Cascavel Serviços, como membros as CasL Maria Gorette Araujo de 
Souza, do Lions Clube de Laranjeiras do Sul e Renilda Soares Fernandes do Lions Clube de Nova Aurora. Na 
Comissão de Finanças, como presidente o PDG Tosihiro Ida, e membros os CCLL Acir Claro dos Santos, do 
Lions Clube Ponta Grossa Vila Velha e Ronaldo Veroneze, do Lions Clube de Guarapuava Lobo Guará. Na 
Comissão de Estatutos e Regulamentos como presidente o PDG Marcus Sader e membros os CCLL Luiz 
Antonio de Souza, do Lions Clube de Laranjeiras do Sul e João Jorceli de Almeida, Lions Clube Curitiba Bom 
Retiro. Ressaltou para que os mesmos procurassem a secretária para receberem o material. O CL Valdir 
Michels, solicitou a palavra, informando aos presentes sobre a organização e reservas para o almoço e jantar. 
Em seguida o DG Waldir Wessler apresentou a nova estrutura e metas de Lions Internacional para o ano do 
centenário, baseado nos treinamentos realizados e na participação de palestras durante a Convenção 
Internacional em Chicago, destacando os eixos: o diabetes, meio ambiente, câncer infantil, alívio a fome, 
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visão, juventude. Ressaltou sobre a campanha de aumento de associados e consequentemente de clubes, 
com apoio dos coordenadores do GMT, GLT, GST, destacou os treinamentos realizados pela coordenação da 
escola de leonismo, sendo que o primeiro será para os presidentes de divisão e finalizou com a apresentação 
do Projeto Crotalária, realizado pelo distrito LD-7. Após a apresentação do vídeo sobre o projeto Flores 
contra Dengue, convidou a PDG Maria de Lurdes de Carazinho, Rio Grande do Sul, para contar a experiencia 
do projeto. Dando continuidade o DG Waldir Wessler fez a chamada nominal e posse dos membros 
deliberativos do gabinete para ano 2017/ 2018, iniciando pela Cal Viviane Semim, secretária do Distrito LD-
1, CL João Eugenio Pissaia, tesoureiro do Distrito LD-1, Presidente do Comitë de Honra Cal PDG Marilu 
Gaspareto Goulart, secretário da Ordem do Mérito Leonístico, CL Joel Lobo, Presidente do Conselho 
Deliberativo e Avaliação CaL  PDG Monica Lottermann Bessa, presidente da 57a Convenção Distrital , CL Luiz 
Antonio de Souza, coordenador GMT a Cal PDG Marilu Gaspareto Goulart, coordenador GLT e presidente da 
Comissão de Estatutos e Regulamentos, o PDG João Péricles Goulart, coordenador GST,  presidente do 
Conselho Consultivo e da ADEGO, o PDG Tosihiro Ida, presidente da Comissão de Finanças e Auditoria, PDG 
Idercildo Thomé, justificada a ausência pelo governador, Comissão de Ética o CL Felisbino Bueno,   Assessoria 
Especial para de projetos CL João Silva Santos, Assessoria para Construção de Obeliscos CL Jackson Ott, 
Assessoria Especial para Catástrofes e Emergencias CL Diego Gaspar Falkemback, Assessoria para 
Acampamento Juvenil e Coordenadoria Distrital para LCIF PDG Liu Un Rigo, Assessoria para Instruções 
Leonísticas Cal Maria Doroti Moro Pissaia, Assessoria para Concurso do Cartaz da Paz a PDG Neiva Genari 
Scalco, Assessoria para a Preservação da Visão, Cal Rosa Maria da Silva Ribeiro,Assessoria para Lions Quest 
Cal Arluce do Rocio Mariot, Assessoria para LEOs Clubes Cal Laila Daiane Lemos, Assessoria para  Assuntos 
Internacionais, Informática e Comunicação CL Carlos Eugenio de Melo, Assessoria para Civismo e Cidadania 
CL José Evane Dutra, Assessoria para Mutirão da Saúde Casl Ligia Sader, Lindones Gongoleski, Assessoria 
para Conscientização acerca da Diabetes Cal Lourdes Capoani, Assessoria para Protocolo e Orientação a os 
Clubes Casl Marelice Kalinoski  e Monica Lottermann Bessa, Diretor Geral da Escola de Leonismo, o PCC 
Claudio Miessa Rigo, Assessoria para Acervo Fotográfico CL José da Rocha, Assessoria Especial para Doação 
de Sangue e Órgãos CL Fernando Misato, dando continuidade a posse dos membros do gabinete, chamou a 
frente os presidentes de divisão para serem apresentados: Divisão A-1 Cal Lis Waluszko Gabardo, Divisão A-
2 CL João Jorceli Almeida, Divisão C CL Jorge dos Santos Ávila, Divisão D-1 Cal Carla Switala Scopel, Divisão 
D-2 CL Mario Makoto Takayanagui, Divisão E-1 Cal Renilda Soares Fernandes, Divisão E-2 CL Ailson Packer, 
Divisão F CL Márcio Balbinott, ao final o DG solicitou uma salva de palmas a todos, convidando para um 
intervalo do coffee break. Retornando aos trabalhos, o DG Waldir Wessler, de imediato, convidou para fazer 
uso da palavra o presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, CC Luis Roberto Gobbi. 
Iniciou sua fala dando ênfase ao serviço comunitário e entregando um Certificado de Apreciação em 
Reconhecimento de Serviços Prestados e a Liderança em prol dos associados do Distrito LD-1 enviado pelo 
Dr. Jitsuhiro Yamada Presidente de Lions Internacional AL 2015/2016 a Cal PDG Neiva Genari Scalco. A Cal 
Albertina Wessler juntamente com o DG Waldir   entregaram um mimo ao CL Luis Gobbi e Cal Maria de 
Lurdes pela sua apresentação e visita ao Distrito LD-1. O casal governador também recebeu um mimo do CC 
Luis Gobbi e Cal Maria de Lurdes. Na sequencia o DG Waldir Wessler convidou o CL PCC Claudio Miessa Rigo, 
diretor geral da Escola de Leonismo, o qual fez a apresentação da mesma juntamente com os membros 
colaboradores Cal PDG Marilu Gaspareto Goulart, o PDG Tosihiro Ida e PCC João Péricles Goulart a qual 
fizeram a abordagem sobre a Equipe de Ação Global - GMT, GST e GLT. O CL Claudio finalizou com uma 
Instrução Leonística sobre a posição correta para a execução do Hino Nacional. Finalizando a 1ª sessão 
plenária, o DG Waldir Wessler convidou o CL Fernando Misato, o qual fez a apresentação dos trabalhos da 
Assessoria de Doação de Sangue e Órgãos. Em seguida o DG Waldir Wessler suspendeu a sessão para o 
intervalo do almoço com retorno as quatorze horas.Dando sequencia a 2ª sessão plenária da 1ª Reunião do 
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Gabinete Distrital do Distrito LD-1, o DG Waldir Wessler passou de imediato a palavra ao PDG imediato 
Marco Tulio Vargas para a entrega das premiações e homenagens. Iniciou chamando os presidentes de 
divisão de sua gestão a frente da mesa para entrega de uma lembrança e ao CL Pedro Machado da Divisão 
E-1 a entrega da moeda do centenário pela divisão que ficou com número de associados positivo. Em seguida 
destacou os clubes que receberam as moedas do centenário sendo eles os clubes de Foz do Iguaçu Cataratas, 
Guarapuava Lobo Guará, Rio Bonito do Iguaçu, Monte Alegre, Nova Aurora, Santa Helena, Ubiratã, União da 
Vitória, Curitiba Sustentabilidade, Capitão Leonidas Marques, Coronel Vivida, Curitiba Batel, Curitiba Bom 
Retiro, Curitiba Centro, Curitiba Jardim Social, Curitiba Portão. Com a palavra o CL João Silva dos Santos, 
secretário da chancelaria do Al 2016/ 2017, fez uma apresentação sobre a Ordem do Mérito Leonístico 
explanando sobre as honrarias que são as três comendas do distrito LD-1. Apresentou também os 
homenageados: CL João Eugenio Pissaia, tesoureiro do Al 2016/ 2017, a Medalha de Serviços Distintos, esta, 
de número vinte e cinco, ressaltou que as medalhas de número vinte e três e vinte e quatro foram entregues 
na 56ª Convenção Distrital aos CCLL PDG Mario de Mari, governador 1984/ 1985 e homenageado na 
convenção e Luiz Geraldo Matheus Figueira, Diretor Internacional 2016/2018 da área três. Em seguida o 
Troféu de Honra ao Mérito de número vinte, para a Cal Edna Pimentel Bueno, sendo que a Cal Liu Un Rigo 
recebeu em seu nome, pois a Cal Edna não pode estar presente e para a Comenda CL Victor Ferreira do 
Amaral Filho, chamou a frente para receber esta honraria a Cal Lis Gabardo Waluszco, secretária do distrito 
LD-1 Al 2016/ 2017, sendo esta, a comenda de número cento e dezessete. O IPCC Ari Galera, foi 
homenageado com a comenda de número cento e dezoito. O CL João Santos finalizou os trabalhos com o 
ato de transferência da chancelaria do IPDG Marco Tulio Vargas com a entrega da comenda de número cento 
e dezenove para o DG Waldir Wessler assumindo a chancelaria neste ano leonístico. O DG Waldir Wessler 
agradeceu os trabalhos do CL João Santos e justificando uma alteração de protocolo, passou a palavra ao 
CLEO Willian Dal Castel, presidente do Distrito LEO LD, que fez um pedido aos clubes de lions para uma maior 
atenção aos jovens LEOs de seus clubes e a importância  da fundação de LEOs em clubes que não possuem 
esta atividade. Dando sequencia ao protocolo o DG Waldir Wessler convidou o clube de São José dos Pinhais 
para entregar a Bandeira da Paz ao clube de Guarapuava Lobo Guará e de imediato solicitou a discussão, 
apreciação e aprovação do projeto realizado LC de Dois Vizinhos, que viabiliza recursos que beneficia o 
hospital da cidade e região, contempla o valor de cem mil dólares e pleiteia de Lions Internacional através 
da fundação o valor de setenta e cinco mil dólares oferecendo em contrapartida o valor de vinte e cinco mil 
dólares. O DG Waldir destacou que há necessidade da aprovação do projeto numa plenária. Por isso o 
conteúdo em discussão, não havendo nenhuma manifestação contrária colocou em aprovação. Não 
havendo nenhuma manifestação contrária foi aprovado o projeto apresentado pelo LC de Dois Vizinhos.Em 
seguida iniciou a apresentação do relatório da secretaria do distrito LD-1 Al 2016/ 2017 pela Cal Lis Gabardo 
Waluszko. Colocado em discussão o relatório apresentado, não havendo manifestação, o DG Waldir Wessler 
colocou para votação. Não havendo manifestação pelos membros deliberativos foi aprovado o relatório da 
secretaria do 4º trimestre. Dando sequencia a apresentação dos relatórios da gestão anterior o CL Eugenio 
João Pissaia apresentou o relatório da tesouraria do distrito LD-1 Al 2016/ 2017, acompanhado do parecer 
da Comissão de Finanças e Auditoria. O CL Marco Tulio fez alguns esclarecimentos em alguns pontos do 
relatório. Colocado em discussão o relatório, não havendo manifestação, o DG Waldir Wessler colocou para 
votação o relatório. Não havendo manifestação pelos membros deliberativos foi aprovado o relatório da 
tesouraria. O DG Waldir Wessler passou a homologação dos membros da comissão de Finanças e Auditoria 
que procederá trimestralmente, o exame analítico e pericial dos documentos e registros contábeis, desde 
sua origem até o último estágio, expresso na execução orçamentária, nos balanços parciais e finais 
apresentados para o ano leonístico 2017/ 2018, sendo nominados os CCLL: presidente PDG Idercildo José 
Thomé, membros efetivos CL Armindo Frandaloso e CL Nilson da Silva e Sá, membros suplentes CL Maria 
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Bernardete Oliveira e CL Altevir Walusko. Colocado em discussão pelo governador não houve manifestação 
pelos membros deliberativos do gabinete, em seguida foi colocado em votação, não havendo nenhuma 
manifestação foi aprovado a comissão nominada anteriormente para o AL 2017/ 2018. Em seguida o DG 
Waldir Wessler passou a a apreciação e homologação dos membros da diretoria para a 57ª Convenção 
Distrital a ser realizada em Laranjeiras do Sul, fazendo parte os membros: CL Luiz Antonio de Souza como 
presidente da comissão organizadora, secretária Cal Sheila Cristine Donin e tesoureiro CL Eloi de Almeida. 
Colocado em discussão a indicação dos membros para esta comissão, não havendo manifestação, foi 
colocada em votação, não havendo manifestação pelos membros deliberativos do gabinete, foi aprovada a 
indicação nominada anteriormente. E na sequencia o DG Waldir Wessler passou a homologação e indicação 
da instituição bancária pela governadoria, onde será feito a movimentação financeira do distrito, do corrente 
ano leonístico, sendo o Banco Itaú em Curitiba, o indicado para este fim. Colocado em discussão, não houve 
manifestação, e na sequencia, colocado em votação, foi aprovado não havendo nenhuma manifestação 
pelos membros deliberativos do gabinete. Dando continuidade aos trabalhos, o DG Waldir Wessler passou 
a homologação do local da realização da segunda reunião do gabinete distrital em União da Vitória. O CL 
Sergio do Lions Clube União da Vitória fez o convite para o evento. Colocado em apreciação, não houve 
manifestação, sendo colocado em votação, não houve manifestação, assim sendo aprovado a realização da 
próxima reunião do gabinete distrital. O DG Waldir Wessler passou a palavra para o CL Armindo Frandaloso 
no qual fez a leitura do parecer referente ao 4º trimestre da movimentação financeira do distrito. O parecer 
foi favorável pela comissão de finanças e auditoria, em seguida foi colocado em apreciação, não havendo 
manifestação, foi colocado em votação, sendo aprovado não havendo nenhuma manifestação. Após o 
intervalo para coffee break, o DG Waldir Wessler passou a palavra para a os assessores distritais. A Cal Liu 
Un Rigo, coordenadora LCIF e Acampamento e Intercambio Juvenil apresentou o crescimento de 
companheiros Melvin Jones, comentou sobre a aquisição das moedas do centenário e o trabalho 
desenvolvido pela coordenadoria. Também fez a apresentação sobre o intercambio e acampamento juvenil 
colocando-se a disposição para questionamentos. Com a palavra o PCC Claudio Miessa Rigo, coordenador 
do distrito para o Fórum Leonístico da América Latina e Caribe - FOLAC. Comentou sobre a realização do 47º 
FOLAC que será em Santo Domingo, Republica Dominicana nos dias 17 a 21 do mês de janeiro de 2018 e que 
em 2021 será realizado no Brasil na cidade de Foz do Iguaçu. O CL Claudio comentou que no FOLAC ocorre a 
indicação do candidato a diretor internacional e que na convenção internacional os delegados votam a favor 
ou não nos candidatos indicados, também ressaltou outros detalhes deste evento como custos e 
hospedagens. Na sequencia a PDG Neiva Genari Scalco comentou sobre a assessoria para concurso do cartaz 
sobre a paz, destacando o tema deste ano: O futuro da Paz e que será feita a exposição e escolha do cartaz 
vencedor para ser aquele que representará o distrito LD-1. Com a palavra o CL Carlos Eugenio de Melo, fez 
a apresentação da assessoria para Relações Internacionais, Informática e Comunicação, destacando a 
comunicação dos clubes e a nominata digital no site do distrito. Em seguida o DG Waldir fez um 
agradecimento a Cal Ligia Sader coordenadora do Mutirão da Saúde, pois dispensou sua apresentação, e 
estará entrando em contato direto com os presidentes de divisão e de clubes para as orientações do mutirão 
da saúde para este ano leonístico. Na sequencia, com a palavra o 1º VDG Luiz Fernando Torres Cardozo fez 
sua apresentação  e na sequencia o 2º VDG Flavio Pires Gonçalves fez sua apresentação. Em seguida o DG 
Waldir convidou as comissões técnicas para a apreciação e aprovação. A comissão de moção, composta pelo 
presidente PDG Neiva Genaro Scalco, do Lions Clube Cascavel Serviços e membros como relator, Cal Maria 
Gorette de Souza, do Lions Clube de Laranjeiras do Sul e secretário, Cal Renilda Soares Fernandes, do Lions 
Clube de Nova Aurora. Não tendo sido apresentada nenhuma moção para ser analisada, o relator da 
comissão de moção apresentou a ata com o referido texto. Colocada em discussão e na sequencia em 
votação, não havendo nenhuma manifestação pelos membros do gabinete, foi aprovada. A comissão de 
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finanças sob a Presidência do PDG Tosihiro Ida, do Lions Clube Curitiba Batel, o secretário desta comissão, 
CL Acir Claro dos Santos, do Lions Clube Ponta Grossa Vila Velha e o relator desta comissão  de moção CL 
Ronaldo Veroneze, LC Guarapuava Lobo Guará, apresentaram  o parecer favorável após analisar a moção – 
Orçamento  AL 2017-2018, no montante de R$ 150.000,00 ( Cento e Cinquenta Mil Reais) de  receitas e R$ 
150.000,00 ( Cento e Cinquenta Mil Reais) de despesas. Colocada em apreciação pelo governador, não houve 
nenhuma manifestação e em seguida foi colocada em votação, não havendo nenhuma manifestação, foi 
aprovada a referida moção. Apresentaram também o parecer favorável após analisar a seguinte moção – 
Remanejamento de verbas orçamentárias Al 2016/ 2017. Colocada em apreciação pelo governador, não 
houve nenhuma manifestação e em seguida foi colocada em votação, não havendo nenhuma manifestação, 
foi aprovada a referida moção. Esta mesma comissão apresentou o parecer favorável após analisar a moção 
– Bandeiras, Estandarte, Base de mastros para bandeiras com o uso de recursos do fundo de reserva no valor 
de  dois mil novecentos e sessenta reais. Colocada em apreciação pelo governador, não houve nenhuma 
manifestação e em seguida foi colocada em votação, não havendo nenhuma manifestação, foi aprovada a 
referida moção. Na comissão de Estatutos e Regulamentos sob a Presidência do PDG Marcus Sader, LC 
Ubiratã, e pelos membros CL Luiz Antonio de Souza, do Lions Clube Laranjeiras do Sul como relator e CL João 
Jorceli Almeida, do Lions Clube Curitiba Bom Retiro, como secretário, para analisar a moção apresentada. 
Não tendo sido apresentada nenhuma moção para ser analisada, o relator da moção apresentou a ata com 
o referido texto. Colocada em discussão e na sequencia em votação, não havendo nenhuma manifestação 
pelos membros da diretoria, foi aprovada. Encerrado os trabalhos das comissões técnicas, o DG Waldir 
Wessler sugeriu que o parecer referente a prestação de contas da 56ª Convenção Distrital fosse apresentado 
na próxima reunião do gabinete distrital em União da Vitória. Foi aprovada por unanimidade pelos membros 
do gabinete. Com a palavra o CC Luis Roberto Gobbi informou que o foi indicado o CL Marcus Sader para a 
assumir a assessoria do câncer pediátrico no distrito múltiplo LD, também fez o convite para a reunião do 
conselho de governadores em Camboriú, Santa Catarina e posterior em Ponta Grossa, Paraná  e a terceira 
em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Encerrando os trabalhos da reunião o DG Waldir Wessler apresentou o 
resultado do desafio proposto para os presidentes de divisão em organizar o maior número de participantes 
da sua divisão no evento, a vencedora foi a Cal Carla Switala Scopel, da divisão D-1. Em seguida agradeceu a 
todos pela participação, ao clube de Guarapuava pela organização do evento, solicitou que em uníssono 
fizessem a oração pelo Brasil e saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas, assim, declarando 
encerrada a 1ª Reunião do Gabinete Distrital. Eu Cal Viviane Semim, secretária do distrito LD-1, lavrei a 
presente ata que após ser lida e aprovada será assinada por mim e pelo DG Waldir Wessler, governador do 
distrito LD-1. Guarapuava, 05 de agosto de 2017. 
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