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ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO E POSSE DO CONSELHO DE 
GOVERNADORES DO DISTRITO MÚLTIPLO LD – ANO LEONÍSTICO 2012/2013 

 
Aos trinta e um(31) dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze (2012), as treze horas 
e trinta minutos , na Pousada Pedra da Ilha em Penha – no Estado de Santa Catarina , 
Distrito LD-5, ocorreu a sessão solene de instalação e posse do Conselho de 
Governadores do Distrito Múltiplo LD para o Ano Leonístico 2012/2013. A composição da 
mesa foi feita pelo PCC CL Helso Weber de Oliveira , ficando assim constituída: CC CL 
Nilton Tadanori Kinoshita – Presidente do Conselho de Governadores para o AL 2012/2013, 
PID CaL Rosane Terezinha J. Vailatti – Diretora Internacional 2008/2010 e Oradora Oficial , 
PIP CL João Fernando Sobral - Presidente Internacional 1986/1987, PID CL Edisson 
Karnopp – Diretor Internacional 2010/2012, CL Herrmann Suesenbach – Governador do 
Distrito LD-5 – anfitrião do evento, nominados  os governadores do ano Distrito LD-1 CL 
Edinor Antonio Mariot, Distrito LD-2 CL Luiz Fernando Tomazelli, Distrito LD-3 CaL Alda 
Maria Costa Mendes , Distrito LD-4 CL Iraci Antonio Dani, Distrito LD-6 CL José Pacheco 
Palácios, Distrito LD-7 CL Rudimar Valente , Distrito LD-8 CL Fábio José Dallanora, Distrito 
LD-9 PDG CL  Santos Pedroso Filho.  Primeiros Vice Governadores Distrito LD-1 CaL 
Marilú Gaspareto  Goulart,  LD-2 CL  Sérgio Mário Arsand Filho , LD-3 PDG CaL Iara 
Zacher Corso , LD-4 – CaL Helena Mohr , LD-5 CL Zilton Pedro de Souza , LD -6 CL Nestor 
José Ribeiro  Filho , LD-7 CL Luiz Gobbi, LD-8 – CL Allan Kreutz, LD-9 – CL  Hernani Luiz 
Vieira.  Segundos Vice Governadores Distrito LD-1CaL Monica Terezinha Lottermann 
Bessa, LD-2 CaL Jurema Brunesse ?? , LD-3 CL Rosano Nunes . LD-4 Leonesildo Berté, 
LD-5 CL Carlos Quilante , LD-6 CL Nelson dos Santos , LD-7 CL Paulo Roberto Mafessoni, 
LD-8 CaL Fátima Simionato dos Santos, LD-9 CL Alberto Gonçalves de Souza . CLEO 
Rafael Trindade , vice presidente do Distrito LEO, PCC Douglas de Mendonça Thompson, 
ex presidente imediato e presidente do comitê de honra, 1º Vice presidente do Conselho 
PDG  CL Olímpio Moritz, 2º Vice Presidente do Conselho PDG Cláudio Rogério Mendes, 
PDG CaL Liza Ganem – secretária do Conselho de Governadores, PCC CL Jorge Carlos 
Lehmann – tesoureiro do Conselho de governadores, PDG Osmar José Vailatti – 
Coordenador da 1ª RCG. Formada a mesa diretiva dos trabalhos o presidente CC Kinoshita  
fez a abertura protocolar e de imediato convidou  o CL Edinor José Mariot, Governador do 
Distrito LD-1, para fazer a oração a Deus. Ato contínuo, convidou a todos para o canto do 
Hino Nacional Brasileiro e , na seqüência , convidou o CL Luiz Fernando Tomazelli, 
governador do Distrito LD-2 para a saudação ao Pavilhão. O CC CL Kinoshita, Presidente, 
nomeou para atuar como Mestre de cerimônias o PCC CL Helso Weber de Oliveira, a quem 
convidou para receber o colar, símbolo da função. PCC CL Helso agradeceu  a 
oportunidade e desejou uma gestão profícua. De imediato, convidou a fazer uso da palavra 
o PDG CL Osmar José Vailatti , coordenador do evento  que saudou  a todos os presentes 
e agradeceu a presença de todos, almejando sucesso e espírito de confraternização neste 
encontro leonístico, para estabelecer e firmar as metas e a união entre todos. Que além da 
programação estatutária, haverá momentos de descontração e lazer para todos, a quem 
deseja uma boa estada. Na seqüência, a palavra foi oferecida ao governador anfitrião do 
Distrito LD-5 , DG CL Herrmann Suesenbach para suas considerações, que cumprimentou 
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a todos, desejou uma boa estada e um bom trabalho a todos. Ato contínuo, a palavra foi 
oferecida ao 2º Vice Presidente do Conselho de Governadores, PDG Cláudio Rogério 
Mendes  que saúda a todos e diz ser a primeira vez que se manifesta desde a convenção 
do DMLD em Santa Maria, e sente-se feliz e honrado em estar nesta solenidade; que sua 
condição é bastante incomum . pois além de ser 2º vice presidente do Conselho de 
governadores, tem acompanhado sua companheira Alda Maria, governadora do ano de seu 
distrito e estando ao lado dela sente a mesma emoçao de quando foi governador há 
quatorze anos.Deseja a todos os cônjuges que passem por esta experiência. Coloca-se 
totalmente a disposição do presidente do Conselho CC CL Kinoshita e do 1º Vice Olímpio e 
diz acreditar que teremos um ano de muito trabalho, mas que todos seremos muito felizes 
aqui e nos seus distritos. Na seqüência a palavra foi oferecida ao 1º vice presidente 
Olimpio Moritz que cumprimenta a todos e afirma a sua  disposição , de sua companheira e 
de seu colegiado para que a  atual gestão tenha êxito e que o distrito múltiplo LD  continue 
unido e tenha um ano profícuo. A palavra foi oferecida para a secretária do conselho de 
governadores do distrito múltiplo LD para a leitura do ato de nomeação de nº1 de 1º de 
julho de 2012  que nomeia integrantes da equipe de executivos do Consleho de 
Governadores do DMLD para o ano leonístico 2012/2013, para exercerem as atribuições 
inerentes aos seus cargos :  Ex presidente imediato e Presidente do Comitê de Honra – 
PCC CL Douglas de Mendonças Thompson , Secretária – PDG CaL Liza Cristina Ganem 
Novaes , Secretário Adjunto – PCC CL Paulo Pimpão Silva . Tesoureiro – PCC CL Jorge 
Carlos Lehmann, Tesoureiro Adjunto – CL Alberto Horvatich . Conselho Fiscal -
Membros Titulares : PCC CL Orley Ademar Ikert, PDG CL Renato Alcides Mohr , PDG CL 
Denério Rosales Neumann . Suplentes: PDG CL Valtair do Amaral Madalena , PDG CL 
Luis Osvaldo Wagner, CL Vilney Edmund Lenz; Comissões Técnicas -Moções : DG CL 
José Pacheco Palácios – LD-6 , DG CL Fábio José Dallanora – LD-8, DG  CL Luiz 
Fernando Tomazelli – LD-2; Estatutos e Regulamentos : DG CL Hermann Suesenbach – 
LD-5 , DG CL Santos Pedroso Filho – LD-9 , DG CaL Alda Maria Costa Mendes – LD-3; 
Finanças e Auditoria : DG CL Iraci Antonio Dani – LD-4 , DG CL Rudimar Valente – LD-7 , 
DG CL Edinor Antonio Mariot – LD-1; Convenções, Eventos e Política Leonística : DG 

CL José Pacheco Palácios – LD-6 , DG CL Hermann Suesenbach – LD-5 , DG CL Santos 
Pedroso Filho – LD-9 ; Distritos Clubes e Associados : , DG CL Fábio José Dallanora – 

LD-8, DG CL Edinor Antonio Mariot – LD-1 , DG  CL Luiz Fernando Tomazelli – LD-2. 
ASSESSORES:Coordenador do Plano de Ação Global do DMLD, Assessor de Gestão 
do Conhecimento e Assessor de Política Leonística – IPCC CL Douglas de Mendonças 
Thompson, Coordenador da Delegação do DMLD ao FOLAC – PDG CL Ernesto Martins 
Barmann, Coordenadora da Delegação do DMLD à 96ª Convenção Internacional – 
PDG CaL Rejane Pereira Gascho, Assessor de Relações Internacionais – PID CaL 
Rosane T. J. Vailatti, Assessor de Cerimonial e Protocolo – PCC CL Helso Weber de 
Oliveira , Coordenador GMT  PDG CL Sérgio Nunes Pilger , Coordenador GLT PDG CL 
Osmar José Vailatti, Consultor ELAE  PDG CL Tosihiro Ida, Coordenador da LCIF – PDG 
CL Denério Rosales Neumann, Assessores para clubes em dificuldades – LD1 – IPDG 

CL Leocir Lang, LD-2 IPDG CL Luiz Osvaldo Wagner , LD-3 – IPDG CL Carlos Abdré 
Ferreira oppa, LD-4 – IPDG CL Eugenio Schoffen , LD-5- IPDG CL Elisbão Isvaldir Antunes 
, LD-6 – PDG CL Evilásio Bertoldo Conradi , LD-7 – IPDG CL Elvio Antonio Casassola , LD-
8 – IPDG CL André Vandir de Souza , LD-9 – IPDG CaL Valdete Guollo Salvan, Assessor 
especial de supervisão das comissões técnicas dos CGs PDG CL Vicente Rivera Filho, 
Assessor de Gestão Ambiental e Consurso de Fotografia  CaL Alpha da Rosa Teixeira, 
Assessor de Conservação, Conscientização e Ação em Prol da Visão  PDG Valtair do 
Amaral Madalena, Assessor de Conscientização e Ação em Prol da Audição e 
Assessor de Divulgação de Projetos Sociais CL João Carlos Cascaes, Assessor de 
Sight First/Programa LCIF PDG CL Alexandre Tennenbaum . Assessor de Estatutos e 
Regulamentos CL Ranolfo Vieira, Assessor Jurídico (Coordenador) e  Membro da 
Comissão Editorial da Revista THE LION  PDG CL João Péricles Goulart, Assessor de 
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Assuntos Fiscais e Tributários PDG CL José Sbicigo, Assessor de Consórcios “Flex” 
CL Paul Hermínio Pennacchi,  Assessor de Relações Públicas e Informações PDG CL 
Vilmar Capanema, Assessor do Cartaz da Paz PDG CaL Ana Aparecida Sinhorini 
Rodrigues Ferreira  , Assessor de Eventos Femininos CaL Lourdes Gomes Minella, 
Assessoria para Clubes Universitários PDG CaL Ester Giraldi, Assessor de Civismo e 
Patriotismo PDG CL José Evane Dutra , Assessor de Instruções Leonísticas ( 
Coordenador) CaL Ilse Terezinha Boelhouver , Assessor de Informações  Leonísticas  
CL Hélio Soares Araújo , Assessor de Acampamento e Intercâmbio Juvenil CaL Vera 
Lúcia Frantz. Assessor de Oportunidades Leonísticas para Jovens ( Coordenador) 
PDG  CaL Renate Hass , Assessor de Leones Adelante PCC CL Jaldir Antonio Bunn , 
Assessor do Desenvolvimento e Participação da Mulher e da Família no Leonismo 
CaL Márcia Ester Castro Pilger , Assessor de Solidariedade Leonística PDG CL João 
Carlos Nedel de Camargo , Assessor de Tecnologia da Informação CL Jardel da Motta 
Pacheco , Assessor Especial de Transição LEO-LIONS CL Diego Piazza, Assessor de 
Concurso Talentos Literários do DMLD  CL Artur Palú Filho, Assessor de   Aumento e 
Retenção de Associados e Assessor especial de Gestão de Procedimentos PDG CL 
Gulherme Reinhardt , Assessor de Comunicação com a Imprensa IPDG CL Evilásio 
Bertoldo Conradi , Assessores de Apoio às Convenções e Eventos PDG CaL Liu Un 
Rigo , PDG CL Pedro Góis M. Viezzer , PDG CL Silvino Schilickmann, Assessor de 
Informática e Boletim On-Line do DMLD _ CL Carlos Eugênio Carneiro de Melo , 
Assessor de Acervo , Documentação e Sede Própria do DMLD PDG CL Arvelino Bini, 
Assessor de Divulgação da Marca LIONS e Assessor de Estrutura e Estatística PCC 
CL Cláudio Miessa Rigo , Assessor de Banco de Alimentos PDG CL Sidnei Aragon dos 
Santos , Assessor Alerta de Lions Internacional PDG CL Ari Galera , Assessor de 
Serviços Leonísticos para Crianças PDG CaL Nélida Rosa Zorzan da Luz, Assessor de 
Conscientização Acerca do Diabetes PDG CL José Carrasco Valenzuela , Assessor de 
Conscientização Acerca de Drogas CL João Batista Leonardo , Assessor de Lions 
Quest CaL Lea Maria Dallanora , Assessor de Captação de Companheiros Melvin 
Jones CaL Tânia Pauleti Hoppe, Assessor de Compreensão e Cooperação 
Internacional PDG CL Nadir Celívio Klein, Assessor de Banco de Saúde CL Mirabeau 
Esquivel Hoppe , Assessor de Saúde Bucal (Coordenador ) PDG CL Albio Schild Filho , 
Assessor de Concurso Pena de Ouro CaL renate Gigel dos Santos , Assessor de 
Defesa Civil CL Irineo Valdir dos Santos, Assessor de Fundações Distritais PDG CL 
José Freitas Bello, Assessor LEO (Coordenador ) CL Roberto Farias (Dunga) , Assessor 
de Gestão de Tesouraria para Clubes e Distritos PDG CL Acir Luis Siqueira , Assessor 
de Planejamento para Clubes e Distritos PDG CL Gilberto Tietbohl. Terminada a 
nomeação do gabinete  foi convidada a CaL Alda Maria Costa Mendes, governadora do 
Distrito LD-3 para fazer uma breve apresentação do currículo da oradora oficial, PID CaL 
Rosane Terezinha Janke Vailatti, endossada pelo Distrito Múltiplo LD para candidata a 2ª 
vice Presidente Internacional. A PID CaL Rosane dá as boas vindas a todos e diz da alegria 
de estar recepcionando a todos em Penha , saúda aos dirigentes internacionais 2012/2013 
, uma saudação especial ao PIP Sobral que se faz presente  e ao presidente do Conselho 
de Governadores pelo convite para ser a oradora oficial do evento.Cumprimenta a todas as 
lideranças presentes.” We serve, nós servimos é um slogan , é um sistema de vida,  é um 
lema, são meras palavras, na realidade creio que para nós que estamos aqui hoje, é fácil 
dizer que é um meio de vida , é um meio de dar e de obter esperança, é um meio de trocar 
idéias, de transpor idéias, de transpor barreiras. Na realidade esse é o slogan que norteia a 
nossa associação internacional, e como diz também o nosso ilustre Presidente Sobral  é a 
conquista do nosso capital social. Então, nesse momento meus amigos, cabe ao 
companheiros Nilton Kinoshita presidir e liderar o Conselho de Governadores do Distrito 
Múltiplo LD, o maior da área 3, podemos dizer com muito orgulho, porém, mais importante, 
um distrito múltiplo forte, unido, respeitado e motivado. Eu não tenho dúvida presidente 
Kinoshita , você tem uma grande responsabilidade de conduzi-lo nesses trezentos e 
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sessenta e cinco dias do ano, com muito otimismo e com uma visão de estadista, com a 
convicção de que os Leões e LEOs deste distrito múltiplo são capazes de compreender a 
importância das mudanças e enfrentar as dificuldades que são comuns a todos Lions 
clubes, a todos os distritos. E principalmente, que nos adaptemos as inovações desse novo 
milênio. Você presidente Kinoshita com seus auxiliares diretos e vocês ilustres e 
competentes governadores 2012/2013. tendo como suporte o apoio dos vice governadores, 
dos seus qualificados gabinetes são, neste momento, os personagens centrais desta 
estória. Gestores de uma grande equipe que precisam dar tudo de si para enaltecer o seu 
distrito na luta contínua da construção e aprimoramento do distrito múltiplo LD. Quando 
vejo, muitas vezes, esses olhos onde brilha, muitas vezes , a inquietação; quando vejo 
sonhos e ideais serem enaltecidos sinto-me feliz e gostaria de abraçar cada um de vocês 
que estão liderando seus distritos , um abraço de transmissão de energia , conscientes de 
que o leonismo é forte , é o nosso capital social , conscientes de que o leonismo entrelaça 
pessoas e nos oportuniza a busca da felicidade. E nesta missão de servir que assumimos e 
que invade, muitas vezes, o nosso coração, a nossa alma, sentimos a satisfação de 
podermos contribuir , não apenas para a realização dos nossos sonhos, mas 
principalmente contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidades como é o 
caso da vila Lions recentemente visitada pelo presidente Sid Scrugs; acreditando cada vez 
mais na juventude, na vida , como alicerces do nosso trabalho. Sentimo-nos felizes de 
influir na mudança de comportamentos sociais , isso é de nossa também responsabilidade, 
através das nossas ações e serviços. Que bom podermos servir como instrumento de 
aconselhamento e dar transformações no mundo em que vivemos . Temos como 
voluntários, compromissos de grande valor com Lions Internacional e com as pessoas 
menos favorecidas pela sorte. Externamos sentimentos de solidariedade, de fraternidade, 
de amizade, sentimentos que engrandecem o ser humano. Nossas bandeiras de luta são 
por uma sociedade mais justa , na defesa do direito das crianças , dos jovens, dos idosos , 
na preservação do  meio ambiente  através do leonismo sustentável , na recuperação da 
visão, na educação dos jovens, no auxílio aos desabrigados , na busca da paz mundial e 
tantas outras. Momentos como este , meus amigos, são testemunhos da verdade que nos 
cerca e da importância do nosso ideal de servir que reafirma marcas de realizações de um 
leonismo puro e de pessoas convictas. É na certeza do  distrito múltiplo LD dando certo! E 
por isso nós vamos colocar toda nossa energia neste ano leonístico, para que possa dar 
mais certo ainda. Essa deve ser a intenção de todos que aqui se encontram. Novo ano, 
novos líderes , novos sonhos!Assim  é o Lions, assim é a vida, é um eterno recomeçar. O 
distrito múltiplo LD liderado pelo Companheiro Douglas no ano passado, na convenção em 
maio em  Santa Maria, uma convenção que ficou na história pelo calor humano e pela 
confraternização, mas que ficou na história também e muito mais, como a convenção que 
firmou compromissos com o amanhã , com o fortalecimento do nosso distrito múltiplo , dos 
clubes de Lions e de Lions Internacional. Aprovamos nessa convenção de Santa Maria um 
plano global para o distrito múltiplo LD e para o sucesso deste plano, precisamos persegui-
lo e executa-lo . Devemos sim, saber que uma boa idéia é muito importante porém, se não 
executa-la, ela não sairá do papel. Esta é uma grande responsabilidade do Presidente 
Kinoshita, dos governadores 2012/2013. Digo isto porque cabe a vocês meus 
governadores, a liderança destas ações levando ao conhecimento dos Lions Clubes e 
motivando-os ao engajamento. O plano global de crescimento do nosso distrito múltiplo 
contempla várias metas tais como crescimento, retenção de clubes, fundação de clubes , 
contribuição a LCIF, política internacional. São metas importantes para garantir o amanhã 
de nossos clubes de Lions, para garantir o fortalecimento do nosso distrito múltiplo LD e de 
Lions Clubes Internacional. Constatamos algumas vezes que os nossos altos dirigentes 
não se preocupam em compartilhar as estratégias traçadas muitas vezes com o distrito e 
com os presidentes de clubes; engavetam as estratégias, o planos de interesse coletivo e 
este é um erro muito grave. Isso não pode acontecer aqui no nosso distrito múltiplo! Se 
queremos ter sucesso nas nossas ações e nos projetos traçados, é preciso conscientizar e 
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envolver todos os nossos associados. São os Lions Clubes que executam as ações e as 
metas que os nossos governadores se propõem a realizar; são eles que dão respaldo ao 
que aqui decidimos após a aprovação em uma convenção. Eu não tenho dúvida que 
permaneceremos vivos e sempre lembrados pela grande iniciativa dessa visão de futuro 
salutar e necessária , para o aperfeiçoamento e fortalecimento dos Lions clubes do distrito 
múltiplo LD e da organização Lions. Mas isto somente será possível e conquistado se 
vocês governadores, vices governadores, a grande família Lions e LEO , e todos nós 
somos responsáveis, demonstrarem uma atitude comprometedora, moderna , entusiasta, 
se nós dermos este verdadeiros exemplo. Os associados estão de olho nos nossos 
governadores porque ele são as estrelas do nosso movimento e estrela sem brilho, vocês 
sabem, que perde o encanto. Então oxalá a estrela de vocês brilhe cada vez mais e nós 
estamos aqui para aplaudi-los e para isso deverá existir muito trabalho, muita dedicação, 
muita determinação, pra mim esta é uma palavra chave, e muito amor no coração. Muito 
amor é importante ....o Lions não vai crescer se você não o ama; o Lions não vai crescer se 
você não inovar e baseando-me no lema do nosso presidente do CG : queremos, 
podemos, devemos! Gostaria de abordar algo extremamente importante : no último fórum 
da revista de gestão  HS manegement realizado na semana passada em São Paulo, vários 
conferencistas internacionais se apresentaram e trago para reflexão algumas afirmações 
de um conceituado cientista, Miguel Nicolelis , considerado um dos vinte cientistas mais 
influentes do mundo., pioneiro em pesquisa sobre a interação do cérebro humano com 
máquinas, provou por meio de estudos e experimentos, que o cérebro humano tem o 
potencial muito pouco explorado, mas que começa a mudar. As descobertas e  avanços 
tecnológicos decorrentes destes experimentos garantem que em breve o homem poderá 
comandar máquinas apenas com a força do pensamento. Hoje empresas já exploram 
possibilidades trazidas pelo neuromarketing, em esferas jamais imaginadas e em sua 
apresentação este cientista afirmou que em breve a humanidade conhecerá uma nova 
internet sem teclado e comandada pela força do pensamento. Vejam vocês que muitos de 
nós nem estamos ainda dominando cem por cento o teclado. Estas descobertas se 
tornarão uma poderosa ferramenta. Engana-se , porém, quem pensa que com tamanhos 
avanços, um dia as máquinas substituirão os cérebros; o cérebro humano é um sistema 
complexo que não pode ser programado como um computador; seu grau de complexidade 
só é comparado ao universo acima de nossas cabeças. O cérebro não pode ser reduzido a 
um algorrítmo, isto assegurou categoricamente o nosso palestrante , e afirmou ainda , 
criamos tecnologias para nos tornarmos mais eficientes. Para o palestrante , neste século, 
evoluiremos algo como vinte mil anos  em cem anos, se medidos no ritmo atual. 
Reproduziu a fala de um menino de apenas doze anos, que observou a aceleração e disse: 
as coisas são tão diferentes de quando eu tinha oito anos. Além disso, podemos pensar 
que há 3 anos muitos não usavam as redes sociais e hoje, o número estimado de usuários 
de redes sociais no mundo são mais de novecentos e quarenta milhões; sete em cada dez 
utilizadores da internet estão ativos na rede, pelo menos em uma rede social. Alertou que 
não dá para pensar que o mundo ficará o mesmo por tanto tempo, como era antigamente. 
Por isso meu amigos, minha família Lions e LEO, precisamos nos atentar para um futuro 
não muito distante , e que hoje parece ser ficção científica. Quando ouvimos afirmações de 
estudiosos como este conceituado cientista , nos assustamos um pouco. Porém, este é o 
mundo em que vivemos , um mundo em acelerada evolução , que precisamos acompanhar 
em nossa vida  e  no Lions. Necessitamos um mundo novo a cada dia, e com esta 
mentalidade, devemos refletir sobre o tema Inovação ou Inércia? Essa é a questão, somos 
protagonistas de um mundo novo, pois nunca o câmbio foi tão vertiginoso, nunca a 
humanidade teve tanta sabedoria, tanta ciência, tantas conquistas , mas também nunca 
vimos tantas desigualdades , tantas injustiças  e tanta pobreza. Mas sabemos que em  
frente a este mundo há homens e mulheres, há Leões e LEOs de boa vontade, que 
trabalham semeando o bem, lutando com muita e muita esperança. E Eduardo Galeani , 
esse poeta Uruguaio , com sua visão sim poética do futuro, em um pensamento diz ‘serão 



 CC NILTON TADANORI KINOSHITA  

 Rua Miyoje Kogure, 20 – Apucarana – PR – 86.804-325 

 55-43-99730747 – niltontad@yahoo.com.br 

reflorestados os desertos da alma, os desertos do mundo.’ Meus amigos, isto foi escrito em 
um artigo entitulado ‘o  direito ao delírio’. Vejam que fantástico, serão reflorestados os 
desertos do mundo e os desertos da alma , e creio que esta metáfora se aplica a todos nós 
que fazemos parte desta família Lions e LEO , a todos nós que temos a responsabilidade 
de dar esperança e de acompanhar os câmbios da nossa sociedade.E para que os Leões 
continuem sonhando, é fundamental desaprender, refazer, mudar-nos para mudar, 
melhorarmos , sim, para melhorar, recriarmos para a criatividade, inovarmos para coisas 
novas , para avançar. Já dizia  Tofler, ‘ o analfabeto do futuro não é aquele que não sabe ler 
, nem escrever, mas sim aquele homem que não seja capaz de desaprender coisas velhas 
para aprender coisas novas’. Muitas vezes somos imensamente presos a nossa rotina e 
aquele que se considera sábio , que nada tem a aprender, diz também que está pronto 
para ser depositado em um lindo caixão de defunto e ser, talvez , despedido, em um 
cemitério de sua preferência escrito em sua lápide : ‘nasceu, existiu, morreu!’, nunca soube 
porque viveu. Todas as inovações da história da humanidade são produtos dos nossos 
sonhos. A obra maravilhosa do leonismo se deve a um sonhador. Ser inovador, meu 
amigos,exige abertura para aceitar um modelo novo, substituindo o passado . 
Necessitamos urgentemente de inovação , necessitamos responder as situações 
desafiantes e buscarmos fórmulas certas. Vamos ter uma visão, sim., positiva do amanhã , 
ser um visionário do futuro como nosso amigo Melvin Jones. Queremos, podemos, 
devemos! Se o homem não fosse criativo, ainda hoje viveríamos nas cavernas . E muitas 
atividades leonísticas, temos que ter a compreensão, que são atividades rotineiras e muitas 
vezes falta criatividade e nós temos que ser também os protagonistas destas inovações, 
vencer esse mal crônico que é a inércia e conseguirmos ser mais inovadores. Vamos 
declarar abertamente a alternativa da inovação versus a inércia. Há muito para inovar, há 
muitos postulados éticos em nosso caminhar que nos mostram a luz para construirmos 
juntos esse modelo. Queremos que esse universo do qual somos protagonistas nos desafie 
a cada instante, exigindo um novo estilo de vida e um novo agir no leonismo. Em um 
mundo sem barreiras não é possível pensar e atuar com a mentalidade de tempos atrás; 
esse mundo exige que derrubemos as barreiras das nossas mentes e se aspiramos 
enfrentar de maneira apaixonante esses desafios, determinante que comecemos a cambiar 
nós mesmos e não esperar mais. Inovação é uma torrente imparável de sangue que entre 
o organismo empobrecido que se esgota , vou repetir, diretrizes velhas. Inovação é o que é 
novo; é introduzir novidades, é agir com imaginação, criatividade, anseios, fantasias e 
sonhos. É fazer diferente as coisas de sempre, é olhar para a frente , é aceitar novos 
paradigmas substituindo o acostumado, fora de moda, o obsoleto, o rotineiro. É romper a 
inércia. E Melvin Jones dizia que ‘os sonhos são as idéias loucas de ontem que vem ser os 
milagres comuns de hoje’. Família Lions, esta aprendizagem paraa inovar é urgente ; essa 
é a questão, ser inovador é ser criativo, sonhador, novo. Imaginativo, entusiasta, genial, 
agente de mudança  no seu clube, no seu distrito; hábil , transformador, fantasioso, 
moderno , idealista . Inerte é ser rotineiro , apático, indolente, preguiçoso, tradicionalista, 
estéril, vago, inanimado, negligente. Enfim, são muitos os adjetivos que podemos dar. E 
nesse sentido colegiado 2012,2013 que está a todo vapor, precisamos agir e executar; 
sabemos das nossas dificuldades e queremos que Lions Clube Internacional continue 
sendo a mais bem sucedida organização de serviços do mundo. E para isso é preciso 
inovar com estratégias para um amanhã que atenda os requisitos fundamentais de direção 
, motivação e desafios. Direção é saber onde queremos estar nos próximos anos, e é 
preciso para isso, motivar os dirigentes e associados, que precisam se sentir muito 
importantes no contexto de um Lions Clube , da comunidade e de Lions Internacional, 
porque se assim for, eles vão querer e aceitar novos desafios. Este é o papel do líder que, 
ao estar no topo , deve saber que não é o único responsável pelos resultados e precisa 
compartilhar, precisa identificar as habilidades dos seus liderados, precisa delegar as 
tarefas . Liderança meus amigos, olhem que frase bonita, não é para qualquer um , tem 
custos muitas vezes insuportáveis para as pessoas comuns. Não é fácil liderar, temos que 
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ter  isso em mente . Todos os dirigentes precisam perseguir as suas metas , os seus 
sonhos. O Presidente do Conselho, os governadores do ano, vice- governadores, 
presidentes de clubes , assessores precisam demonstrar paixão por aquilo que fazem, 
sintonizados com a mta do nosso Presidente Internacional e com o seu lema “ em um 
mundo de prestação de serviços”. E com isso, tenho a certeza, que em sintonia, 
alicerçados no ideal de servir, construiremos um Lions grandioso como o rei da selva, o rei 
Leão . O sucesso do DMLD, da estratégia do plano global dependerá somente da 
integração , da união do presidente do Conselho , dos nossos governadores inspirando os 
seus associados. Muitas vezes nos perguntamos : como estará o meu distrito daqui a 20 ou 
30 anos? E se não nos perguntamos, devemos nos perguntar. Essa resposta eu deixo pra 
cada um de vocês. Tolstoi dizia: ‘todos pensam em cambiar a humanidade, porém ninguém 
pensa em cambiar a si mesmo’, então, quero dizer a esse respeito a vocês , também a 
oração de um jovem revolucionário que nos é contada através de um conto árabe que diz o 
seguinte: ‘quando jovem, aquele homem era um revolucionário que desejava cambiar tudo, 
e sua oração era esta – Deus , daí-me o poder para cambiar o mundo! Passado o tempo, 
notou decepcionado que nada cambiou e modificou sua oração dizendo – Senhor, daí-me 
talento de cambiar o meu país! Também transcorreu o tempo e nada aconteceu. 
Novamente mudou sua oração expressando – Todo poderoso dá-me, dá-me a capacidade 
de cambiar o meu povo! E o resultado foi similar aos anteriores. Nada, pelo que insistiu 
uma vez mais , implorando – Padre meu, dá-me a graça de cambiar aos que entram em 
contato comigo, ainda que seja a minha família, os meus amigos e já me considerarei 
satisfeito. Passaram os anos e sua frustração se somou às anteriores. E aquele homem, já 
velho, compreendeu a verdade e desde então sua oração há sido correta – Senhor, dá-me 
a sabedoria para que eu possa cambiar eu mesmo , pois se eu consigo , cambiarão minha 
família, meus amigos , meu povo, minha nação e o mundo! Creio que esta oração também 
é motivo de muita meditação para todos nós, que muitas vezes resistimos à inovação, 
resistimos à mudança , não queremos aceitar novos paradigmas. Então, gostaria que essa 
mensagem fosse levada por cada um de vocês e que algo dela vocês pudessem 
aproveitar. E até com a autorização do nosso Presidente do Conselho, eu quero abordar 
ainda, nesse momento que estou usando da palavra , com todos vocês , e a pedido 
também dos nossos governadores , vices , amigos, a nossa condição de candidata 
Endossada pelo Distrito Múltiplo LD a Segunda Vice Presidente de Lions Clube 
Internacional. Nós sabemos que ainda não é a hora, porém, temos que lutar e vamos lutar 
muito para chegar a segunda vice presidência . Temos que trabalhar, temos que nos 
preparar, temos que construir relacionamentos. A coisa talvez até básica e que também  
algumas pessoas questionam, a questão do rodízio, hoje, que ele até pode ser alterado 
quanto à presidência mundial, nós temos no mundo hoje sete áreas geográficas e muitas 
pessoas também não tem esse conhecimento; nós temos hoje a indicação de um 
americano em um ano e no outro ano um candidato dos outros duzentos e poucos  países,  
ano seguinte, volta o americano. Então essa hoje é a política de Lions Internacional. Então 
vocês vejam que nós não podemos , seria quase uma utopia ou uma aspiração muito 
grande nós sermos indicada hoje e de repente amanhã estarmos com a presidência 
mundial. Então nós enquanto participantes, associados do Distrito Múltiplo que tem uma 
candidatura devemos ter paciência e continuar lutando; devemos confiar em muitas 
pessoas e aqui eu quero fazer um agradecimento muito especial ao nosso ex Presidente 
João Fernando Sobral que também nos dá incentivo : ‘vamos estudar inglês, não podes 
parar de estudar inglês, vamos observar tal regra, vamos fazer isso assim,,,’, então me 
sinto privilegiada professor João Fernando e agradeço esse apoio. Quero agradecer ao 
Distrito Múltiplo LD, aos nossos amigos para sempre esse apoio contínuo. Sou candidata 
sim, de vocês , do Distrito Múltiplo LD que me dá essa tremenda força , e o mais importante 
não é simplesmente o endosso e m uma convenção, mas vocês me dão justamente o 
abraço carinhoso, a energia necessária que nos motiva, que nos entusiasma e que nos 
agiganta. Serei candidata enquanto tiver o apoio de vocês. Recebi agora ainda, semana 
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passada , um livro de nosso ex presidente mundial Metta, onde ele conta a sua trajetória 
rumo a presidência mundial, nós não vamos esperar tanto , mas a dele foram dez anos. 
Muita coisa estamos aprendendo, o livro é em inglês, estamos lendo com o dicionário do 
lado, mas tem dicas muito importantes. Então meus amigos, a luta é nossa. Gostaria que 
vocês liderassem uma grande caravana do seu distrito para o FOLAC no Chile em janeiro 
de dois mil e treze, demonstrando a força, o entusiasmo, para congraçarmos com os 
demais convencionais e firmarmos essas relações de comprometimento , de respeito, de 
amizade. Vamos fazer da nossa sala de hospitalidade um encontro inesquecível como foi o 
de Mazatlan no México, que por onde a gente vai eles até hoje falam daquele encontro 
memorável. E para reflexão até, na caminhada de vocês como presidente do conselho, 
governadores , vices, ao lado das alegrias também encontramos decepções, injustiças e 
tem um pensamento de Shakspeare que diz: ‘sempre me sinto feliz, sabes por que? 
Porque não espero nada de ninguém. Esperar sempre dói!’Mas preciso confessar para 
vocês , que não é isto que ocorre comigo; gosto muito desse pensamento mas não é isso 
que ocorre comigo porque a gente espera sim , a gente sempre espera a lealdade das 
pessoas , um ombro amigo muitas  vezes para encostar nossa cabeça...Meus amigos, as 
pegadas que vocês deixam e deixaram na minha vida, elas jamais vão ser apagadas, 
porque a nossa convivência não é de hoje. Quantas vezes encostei a cabeça em tantos 
ombros de muitas pessoas que aqui estão e quantas vezes também dei o meu ombro pra 
vocês encostarem a cabeça ; é uma troca recíproca. Muitas vezes não somo atendidos 
mas, é importante sim ter essa cabecinha, esse ombro....quando se trata de aceitar 
desafios na nossa vida no Lions , a resposta é essa : nós servimos! E  a candidatura , essa 
candidatura que não é minha, é nossa, não poderia ser diferente: nós servimos, nós 
aceitamos ! Isso é algo que acontece com os Leões do mundo todo, porque os Leões não 
são limitados por continentes ou por outras coisas.Somos irmãos de ideais ! Oxalá pessoas 
primorosas , disponíveis estejam sempre para liderar o nosso movimento leonístico, 
representando sim o objetivo de todos, porque essas pessoas nada exigem e produzem . A 
diferença entre uma pessoa comum e um Leão justamente é nós termos a grandeza de 
suplantar muitas vezes as nossas mágoas, as nossas tristezas , as nossas dificuldades  e 
juntos seguirmos adiante. A todas as pessoas que sabem que a vida é muito transitória e 
acreditam na beleza dos seus sonhos eu gostaria de dizer para vocês,  que a inovação é 
possível . Hoje sou muito melhor do que ontem e agradeço àqueles que me deram as mãos 
em todos os momentos difíceis da minha vida. Em toda minha vida, seja na luta pela 
prevenção do câncer, seja na luta pelos direitos da pessoa com deficiência, lutas estas 
sempre favorecidas e oportunizadas pelo Lions , isto é importante que se diga ,nós 
lideramos, nós inovamos, porém não foi fácil. È necessário muita, muita determinação 
meus governadores, porque as vezes nos sentimos esmorecidos, mas temos que reviver 
sempre a nossa determinação. O leonismo é responsável por muita coisa que aprendi em 
minha vida , e também gostaria de dizer que a CaL Alda leu aqui que a CaL Rosane é 
formada em história , é advogada , é empresária, mas realidade, a realidade na minha vida, 
na minha vida de serviço voluntário iniciada no Lions , o que mais importa é que vinte e 
cinco anos lideramos associações e instituições através do trabalho voluntário através do 
Lions, através da rede feminina de combate ao câncer , através das APAEs do nosso 
Brasil. A conquista dessa candidatura é nossa, é do distrito múltiplo LD e aqui temos o 
nosso companheiro Carlos de Melo que tem o seu site e por que que eu estou mostrando 
isto aqui? Por que justamente  vocês me perguntam e dizem que não sabem e querem 
saber, porque se nós acessamos o site www.lions.org.br ou ainda com o nome de Rosane, 
nós vamos ver o Distrito Múltiplo LD recebendo adesão de pessoas, associações, clubes, 
países, que já manifestaram o apoio a essa candidatura. Então, nós não estamos sozinhos 
e por isso eu quero deixa-los cientes para que vocês tenham a resposta também, quando 
alguém lhes perguntar. A conquista desta candidatura dedico e devo a cada um de vocês, 
dedico e devo ao trabalho voluntário que sempre me impulsionou porém, repito, com muita 
determinação. Nossa candidatura prossegue mais forte do que nunca. Reitero, só deixarei 
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de ser candidata o dia que vocês deixarem de me apoiar. Não é fácil ser candidata , porém 
percebo hoje que é mais difícil ainda apoiar um candidato. É preciso ter muita coragem , e 
eu sempre defendi que a coragem é uma virtude que garante todas as outras. Meus 
amigos, obrigada! Muito obrigada companheiro Kinoshita, muito obrigada companheiro 
João Fernando , agradeço de coração esse apoio.e gostaria de dizer para finalizar amigo 
não é aquele que diz vá em frente. A candidatura é nossa ! Amigo é aquele que diz vou 
contigo!Muito obrigada!” A PID CaL Rosane Vailatti foi bastante aplaudida e antes de 
devolver a palavra disse : “em reconhecimento ao trabalho voluntário que realiza , à 
transparência desse trabalho cujo produto é beneficiar milhares de pessoas, vamos fazer a 
entrega , neste momento de um certificado presidencial do IP Wayne Maydenn  ao 
Presidente do Conselho de Governadores CL Nilton Kinoshita”, que foi entregue pelo PIP 
Sobral. O PIP Sobral disse: “ presidente, com grande honra , faço a entrega desse 
certificado a você!” CC CL Kinoshita agradece a homenagem à PID CaL Rosane e ao PIP 
Sobral pelo certificado recebido, gradece à PID CaL Rosane por ter aceitado ser a Oradora 
Oficial desta primeira Reunião do Conselho de Governadores do ano leonístico 2012/2013 
e que após ouvi-la, teve a certeza de ter feito a escolha certa e , parafraseando-a , toma o 
final da frase de Shakpeare usada por ela em sua fal de que “esperar sempre dói!”  e diz 
que a sua espera para a sua candidatura não irá doer pois será um espera do verbo 
esperançar. De imediato faz a entrega à PID Rosane de um certificado em nome do CG por 
sua apresentação e um pin de sua gestão e na seqüência devolve a palavra ao Mestre de 
cerimônia que, de imediato a oferece ao convidado especial da reunião PIP CL João 
Fernando Sobral. Este inicia cumprimentando  o presidente e a todo o presentes; diz que o 
conteúdo apresentado pela PID Rosane foi bastante completo e não cabe nada a 
acrescentar e que deixará para uma outra ocasião durante a realização do Conselho. 
Ressalta apenas que uma das coisas mais difíceis da vida é compreender, que é muito 
comum se dizer alguma coisa que o outro não entende. É necessário treinamento . Que o 
conteúdo da palestra da PID Rosane foi bastante complexo e merece reflexão e 
compreensão e , por isso, prefere que reflitam para que conversem no dia seguinte. Após 
alguns recados o mestre de cerimônia oferece a palavra ao CC Kinoshita , presidente do 
Conselho , para sua considerações. CC Kinoshita informa que haverá alteração na pauta 
da plenária do dia seguinte para adequar um horário ao PIP Sobrar; informa que fará a 
entrega pessoalmente dos títulos de nomeação e o pin às pessoas que estarão com ele par 
e passo que é  diretoria da presidência : Segundo Vice Presidente do Conselho PDG CL 
Cláudio Rogério Mendes , Primeiro Vice Presidente do Conselho PDG CL Olímpio Moritz, 
IPCC Douglas de Mendonça Thompson, seu mentor ,  conselheiro e Tesoureiro PCC CL 
Jorge Carlos Lehmann , justifica a ausência por motivos de saúde de seu mentor e 
conselheiro PCC Paulo Pimpão Silva que atuará como secretário adjunto ,  Tesoureiro 
operacional e sócio na empresa de consultoria  CL Alberto Horvatich, ao seu Mestre Helso 
Weber de Oliveira, sua mentora PID CaL Rosane Vailatti, ao Mestre PID Edisson Karnopp,  
ao que chama de Mestre Guru PDG Osmar Vailatti que recebe também um certificado de 
coordenador deste evento, e à PDG CaL Liza Ganem , secretária do Conselho. Declara 
encerrada a sessão de instalação e posse do gabinete da primeira reunião do conselho de 
governadores do Distrito múltiplo LD AL 2012/2013. 

     


