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ATA DA SEGUNDA  SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE GOVERNADORES DO 
DISTRITO MÚLTIPLO LD – ANO LEONÍSTICO 2012/2013  

 
No primeiro (1º) dia do mês de setembro do ano de dois mil e doze (2012), as oito  horas e 
quinze minutos, na Pousada Pedra da Ilha em Penha – no Estado de Santa Catarina , 
Distrito LD-5, ocorreu a segunda sessão plenária da  primeira Reunião do Conselho de 
Governadores do Distrito Múltiplo LD para o Ano Leonístico 2012/2013. A composição da 
mesa foi 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, os governadores do ano que ocuparam 
os lugares já previamente determinados , ex vice presidentes do Conselho de 
Governadores presentes, 1º VPC CL Olímpio Moritz, 2º VPC CL Cláudio Rogério Mendes, 
Secretária do Conselho de Governadores PDG CaL Liza Ganem , Tesoureiro do Conselho 
PCC CL Jorge Carlos Lehmann, PDG CL Osmar Vailatti coordenador do evento. Nas 
primeiras fileiras do lado direito do auditório ficaram os primeiros e segundos vice- 
governadores. Formada a mesa diretiva o comando dos trabalhos  foi passado ao 
Presidente CL Kinoshita que fez a abertura protocolar declarando aberta a segunda reunião 
plenária da primeira reunião do conselho de governadores do AL 2012/2013; de imediato 
convidou o DG CL Iraci Antoni Dani , governador do Distrito LD-4 para fazer a oração a 
Deus; na seqüência convidou a todos para o canto da primeira estrofe e estribilho do Hino 
à Bandeira. Designou para atuar como mestre de cerimônias o PCC Helso Weber de 
Oliveira a quem convidou a receber o colar, símbolo da função. PCC CL Helso agradeceu a 
nomeação e, de imediato convidou a secretária do distrito para a verificação de quorum. 
PDG CaL Liza Ganem informou que o quorum naquele momento era de noventa  por cento 
(90%). A seguir a palavra foi oferecida ao PID CL Edisson Karnopp para falar sobre GMT, 
LCIF e outras considerações. PID CL Karnopp inicia dizendo ser “uma grande satisfação 
estar dentro da sua casa, seu distrito leonístico para passar sua mensagem, 
cumprimentando o presidente do conselho Presidente Nilton, PID CaL Rosane, PIP CL 
Sobral, ao colegiado e a todos os presentes. Preciso, quero e desejo compartilhar com 
vocês a  satisfação do dever cumprido como diretor internacional , que assumi graças ao 
apoio de todos vocês.  “Achei que teríamos, Rosenete e eu uma vida mais pacata, mais 
tranquila, mas recebi muitos convites que muito nos honraram e agradecemos a todos 
vocês por podermos representá-los nestas importantes missões: convite do IP Wayne 
Madenn  para continuar por mais um ano como líder  de GMT da área estatutária 3, para o 
Brasil foi designado o PDG CL Ricardo Komatsu do LC; convite do IPIP Tam com duplo 
convite, um para ser membro do comitê de orientação de LCIF e outro para ser o 
coordenador da LCIF na América Latina e no Caribe e outro convite do IP Wayne Madenn é 
de assumir a comissão que coordena a convenção internacional pró centenário que é em 
2017, representando a área estatutária 3; então quero compartilhar estes compromissos 
que eu assumi em nome do nosso DMLD, em nome do meu país o Brasil  e em nome da 
nossa área estatutária 3. Muito obrigado pela confiança que vocês sempre tem depositado 
e digo sempre: uma pessoa só, nada faz! Como profissional que fui, sou um homem de 
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resultados e por isso acredito no trabalho conjunto de GMT/GLT. GMT está no seu quinto 
ano; GLT começou no ano passado, tem um ano e pouco agora . Falemos menos em 
adequação e mais em resultados. Estamos aqui para conclamá-los para o incentivo ao 
trabalho das assessores do GMT com os primeiros vice governadores e do GLT com os 
segundos vice governadores. Agora quero fazer uma pergunta: porque somos Leões? 
Manifestações : ajudar a comunidade; amo as pessoas, consigo ser líder e me disponho a 
ajudar a comunidade. PID Karnopp então retoma a palavra e diz que algo que ele define 
como  sua motivação para estar no leonismo  é estar felizes e fazermos felizes aos menos 
favorecidos. Caros Rosane e Osmar, vocês nos privilegiam nos recebendo nesta casa há 
vários anos, onde temos tido a oportunidade de fazer os institutos de liderança que 
embalam pessoas que, muitas vezes nem se conhecem e saem se abraçando, chorando 
com os conhecimentos obtidos; lembramos a bela homenagem e recepção feita ao 
presidente da fundação Sid Scruggs que recebeu um banner com noventa e três títulos de 
companheiros Melvin Jones; de termos tido o companheiro de Melvin Jones mais jovem do 
mundo, o filho do CL Jardel com apenas três meses de vida. E isto motivou muitos outros 
distritos do Brasil e logo depois veio o Presidente Wing Kun Tam e começaram a trabalhar 
para oferecer o mesmo presente aos IP: o LA fez cento e três, o LB fez duzentos e a 
Venezuela fez sessenta e três graças a uma semente plantada pelo entusiasmo do CL 
Osmar a quem peço uma salva de palmas. Agora convido a vir aqui o PDG CL Denério 
Neumann coordenador do DMLD de LCIF; Denério tem feito um bom trabalho como 
coordenador de LCIF do DMLD e peço que o apóiem na divulgação da campanha da 
gotinha em volta do mundo e que tem uma meta de cinco milhões de dólares da parceria 
Melinda – Bill Gates para o combate ao sarampo. Desde de que LCIF consiga dez milhões 
de dólares - a campanha um dólar, uma gotinha , uma vida. E estamos adiantados , nós 
hoje estamos em sete milhões, trezentos e sessenta e cinco mil dólares arrecadados 
desses dez. Então vejam o nome, o conceito da nossa Fundação a volta do mundo A 
importância está em difundir o trabalho da fundação , o que tem sido feito  constantemente 
pelos companheiros Denério , Tosihiro e muitos outros, que não vou citar nomes para não 
cometer injustiças, mas não é a toa que a nossa fundação foi eleita não faz tempo, como a 
melhor  organização  prestadora de  serviços do mundo e isto não se consegue de graça, é 
preciso muito trabalho, muita seriedade, muita competência e mostrar às nossas 
comunidades o resultado que produzimos com o dinheiro que arrecadamos a volta do 
mundo. Então, nessa campanha, que visa vacinar cento e cinqüenta e sete milhões de 
crianças e , segundo dados estatísticos, quinhentos e quarenta crianças morrem por dia de 
sarampo , ainda, no mundo. E este é o trabalho que a nossa fundação,  nesse momento, 
está focado”. PDG Denério  faz um aparte e comenta que esta situação não acontece no 
Brasil, pois já temos a vacina e sarampo está controlado e aproveita a oportunidade para 
agradecer aos colaboradores distritais de LCIF, que tem incentivado o crescimento da 
aquisição do título de companheiro Melvin Jones. Retomando a palavra o PID Karnopp faz 
a entrega de uma medalha presidencial ao PDG CL Denério pelos trabalhos prestados a 
LCIF; Outra medalha presidencial ao PDG Ari Galera, que não estando presente, 
receberá de seu governador. Entrega de um distintivo de Melvin Jones Progressivo à 
CaL Rosenete Karnopp. Sobre GMT que começou há 5 anos e conseguiu transformar 

uma curva descendente em uma curva ascendente e , dado ao resultado , criou-se o GLT. 
Estas equipes foram criadas para ajudarem as equipes de cada ano a cumprirem as suas 
metas, metas estas que o governador eleito tem  a obrigação de estudar e responder aos 
trabalhos enviados por Lions Internacional e que devem ser apresentados no seminário de 
governadores eleitos. É um grande orgulho ser brasileiro e ver lá fora o reconhecimento 
dos grandes feitos do CL Sobral. Que fique dito e que vocês tenham em mente que 
precisamos ter a cultura do crescimento dos nossos associados e que tenha uma 
pessoa em cada clube que olhe por isto todos os dias. Os nossos governadores colocaram 
como meta no seminário em Busan , para o nosso DMLD a fundação de dezessete 
novos  clubes, quatro núcleos e o aumento  líquido de seicentos e sessenta e oito 
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associados e ainda a fundação de oito LEOs clubes. Voltando aos reconhecimentos, a 
entrega de medalha presidencial ao PDG CL Toshihiro Ida; entrega de medalha de 
liderança à PDG CaL Rejane Gascho , que tem feito um trabalho maravilhoso na 
coordenação das delegações, não só no nosso múltiplo; entrega de medalha presidencial 
ao PDG CL Osmar Vailatti pelo grande trabalho que realiza pelo movimento leonístico. E 
para encerrar, quero ter a honra de colocar na lapela de nosso presidente de conselho CL 
Kinoshita o golden pin do presidente internacional Wayne Maydem. Lions fez um 

levantamento e tem hoje três tipos de clubes: os sociais, os filantrópicos e o familiares. 
Portanto, temos mil oportunidades de trabalho e o importante é ter foco de trabalho e 
visibilidade na comunidade. Que ao término deste encontro vocês saiam daqui mais felizes 
do que quando chegaram.” O presidente do  Conselho agradece os conhecimentos 
repassados , as palavras de incentivo e convida a CaL Rosenete para receber o pin de sua 
gestão. PCC Helso, mestre de cerimônia, informa aos primeiros vice governadores que 
terão reunião as quatorze horas com seu 1ºVPC Olimpio Moritz e os segundos vices terão 
com o 2º VCP Cláudio Rogério Mendes em salas posteriormente informadas. Em 
seqüência, apresentação do desempenho estatístico do DMLD pelo PCC CL Cláudio 
Miessa Rigo, assessor de estrutura e estatística do DMLD. PCC Rigo cumprimenta a todos 
e agradece a oportunidade dada pelo presidente do conselho em apresentar os números 
do DMLD. É importante que a gente conheça a trajetória para que possamos melhorar os 
resultados. As informações foram obtidas de relatórios de Lions Clubs International. O total 
de clubes do nosso DMLD nos últimos dez anos: nós já chegamos a ter quinhentos e trinta 
e seis clubes e em junho de 2012 estamos com quinhentos clubes, ou melhor quatrocentos 
e noventa e oito pois dois já fecharam e julho. Portanto, a meta dos governadores precisa 
ser mais arrojada. Somente em dois anos destes dez nós tivemos maior o número de 
clubes fundados do que fechados, nos AL 2003/2004 e 2008/2009; diminuiu o número de 
clubes mas aumentou o número de associados por clube. Há uma média de duzentos e 
cinqüenta novos associados por ano em cada distrito, provenientes de retenção e aumento 
com admissão e fundação de clubes. Nós somos bons em ganhar associados e péssimos 
em mantê-los pois já chegamos a ter uma média de  hum mil e setecentos novos 
associados e perdemos hum mil e seiscentos associados. Portanto, é possível crescer de 
forma maior; estas informações estão tanto na nominata do CL Kinoshita como no site do 
DMLD www.lions.org.br. No Brasil temos quatro distritos múltiplos, vinte oito distritos, hum 
mil quinhentos e sessenta  e três clube e a configuração dos clubes é LA 286, LB 214, LC 
563 e LD 498 clubes. Em número de associados o LD contribuiu com 106 baixas . Nós 
somos os maior DM da América Latina e Caribe em número de associados e não em 
número de clubes.  O múltiplo LD tem 498 clubes já no mês de julho com o fechamento de 
2 clubes do LD-8 e LD-9; o maior distrito é o LD-8 . Nós temos muito pouca mulher em 
nossos distritos, no LD  5565. O Brasil perdeu  121 mulheres e somente o LD perdeu 65 
associadas. As mulheres são um potencial muito grande para incrementar não somente o 
aumento do quadro mas o trabalho leonístico. DG Rudimar Valente, governador do LD-7 se 
manifesta informando que está fazendo um trabalho intenso na participação de mulheres e 
que na semana anterior deu posse a um clube formado por vinte uma mulheres , o Lions 
Clube Vacaria  Leonas; 1º VPC Olímpio questiona se os clubes que estão sendo fechados 
são os mais jovens. PID Karnopp pede para responder e informa que Lions Internacional 
pesquisa feita que de clubes novos que são fundado, 48% deles fecham antes de três 
anos; os demais são clubes antigos. Parabeniza o PCC Rigo pelo trabalho exposto e diz 
que a questão das mulheres deu uma satisfação muito grande no  mês de maio porque a 
nossa área estatutária 3 foi a primeira área do mundo que no mês de maio chegou a 40% 
de mulheres e chegamos a cem mil associados neste mês. Foi um mês vibrante! CL 
Alberto Horvatich do Lions Clube de Arapongas Uirapuru - LD-6 questiona sobre a 
constante luta pelo aumento de associados mas que não se vê nos clubes o 
reconhecimento e a valorização do associado responsável por isto que é o diretor de 
associados, não tem se dado o devido valor a este cargo da diretoria; informa ainda que 

http://www.lions.org.br/
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teve a curiosidade de verificar no GMT e GLT e ali, quando fala de dirigentes, essa figura 
não aparece. Não seria a hora de responsabilizar e dar o devido valor ao diretor de 
associados? Porque no manual de dirigentes consta que ele é o presidente da comissão de 
aumento de sócios. PID Karnopp responde que por vezes  há a sensação desse não  
reconhecimento , mas que não é exatamente assim como disse o CL Alberto, mas que já 
está implantado, por exemplo, para vice governadores, desde que o nome deles esteja lá 
com e-mail em Lions Internacional, assim como presidentes de região e de divisão, que são 
peças importantíssimas das equipes GMT e GLT, não está escrito que eles são peças 
GMT/GLT mas dentro do nosso organograma, por óbvio, eles são peças importantíssimas. 
Assim, é importante que os clubes valorizem essas comissões e não só a de associados. A 
orientação de Lions Internacional não mudou, não há a desvalorização destes por parte de 
Lions Internacional e sim por parte dos clubes que devem valorizá-los mais. ‘O leonismo é 
o que são seus governadores e seus presidentes de clube’, agora, se o governador não 
está preparado e o presidente não está e não é motivado, aí o reconhecimento pela 
comunidade não acontece, pois não há visibilidade do clube pela comunidade. Manifesta-
se o IPCC Douglas Thompson chama a atenção de que nem sempre a transformação da 
domadora em companheira leão resolve os problemas do clube, pois aumenta a estatística 
, mas quando os custos aumentam , acaba saindo o casal. CL Ernani Luiz Vieira – 1º VGD 
– LD-9, observando dados estatísticos apontam que não houve renovação do quadro de 
associados; devemos motivar e trabalhar muito em cima dos clubes que não tenham os 20 
associados . PDG CaL Mariza Farias Hoeppers do LD-5 solicita uma complementação do 
trabalho de por que os associados deixam o movimento, porque na sua opinião as pessoas 
têm frustradas suas expectativas de trabalho. PCC CL Rigo informa que esta estatística já 
existe mas  que cada clube tem sua identidade própria e que esta pesquisa deve ser feita 
pelo próprio clube. Entendo que o que falta é envolvimento, conclamar os companheiros 
que chegam a assumir atividades. É o leonismo te envolvendo e você se deixando 
envolver. Vendemos aos novos associados que somos a melhor organização de prestação 
de serviços do mundo, que fazemos isto e aquilo e quando o novo associado assume, vê 
que não tem isso no seu clube, ai ele desmotiva e vai embora. PDG Gilberto Tietbohl 
solicita que se passe a colocar as atividades dos clubes na estatística porque muitos clubes 
não fazem a informação e isto dificulta muito os trabalhos; CL Cascaes –LD-1 – se nós 
insistirmos em fazer, falar e agir como nossos avós faziam, a tendência é desaparecermos. 
Quanto à participação das mulheres, vamos tratá-las como cidadãs . O problema da  
visibilidades dos clubes, precisamos usar as redes sociais , fazer banners , divulgar os 
trabalhos. O número de sócios diminuiu, mas quantos entraram com a convicção de fazer 
parte de um clube de prestação de serviços e quantos por conveniência pessoal e pelo 
status social? Não falta assunto para trabalhar, o que falta é inovação, criatividade e 
vontade de trabalhar. DG Fábio Dallanora – LD-8 – solicita o acréscimo da unidade familiar 
na estatística. Quanto ao fechamento de clubes com menos de três anos, são clubes mal 
fundados, no apagar das luzes para cumprir metas e a prática não deve ser esta. DG 
Santos Pedroso Filho – LD-9 –no nosso distrito não queremos mais ouvir falar em limpeza 
no clube e fechar a porta dos fundos. DG Rudimar Valente – LD-7 – devo dar o crédito ao 
CL Elvio que iniciou o trabalho de fundação deste clube de 21 mulheres e eu lucrei; com 
relação ao ingresso de mulheres no leonismo, mesmo que sejam as domadoras, o que 
temos que ressaltar é que muitas estão assumindo os cargos de diretoria que realizavam 
na sombra dos maridos e isto hoje está somente se regularizando. Tem casos em que a 
domadora quer ser só domadora. Cada caso é um caso a ser analisado com cuidado. PCC 
CL Rigo conclui seu trabalho dizendo que temos que continuar trabalhando na fundação de 
clubes, pois não há uma receita e uma exatidão de que todo clube fundado será um 
excelente clube ou um clube fadado ao fechamento, estamos lidando com pessoas e isto é 
muito imprevisível. Agradece a todos e retorna a palavra ao mestre de cerimônias. PCC 
Helso comunica a todos os coordenadores de distrito de LCIF que haverá reunião cm o 
coordenador do DMLD PDG Denério as quatorze horas e devolve a palavra ao presidente 
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Kinoshita que refere ter avançados doze minutos no horário previsto e libera todos para o 
coffee break, pedindo um breve retorno. Retomando os trabalhos, o CL Helso, de imediato, 
oferece a palavra ao PIP João Fernando Sobral que inicia “saudando o Presidente 
Kinoshita e a todos os presentes. Refere ter uma preocupação muito grande de não ser 
repetitivo e buscar temas novos; que é um estudioso perene do comportamento humano, 
sociologia e psicologia; o que eu mais amo, mais adoro é o ser humano. Quando você faça 
das grandes construções, das grandes obras, nada se compara ao ser humano, os 
detalhes, a alma, os sentimentos da pessoa . Ouvi ontem e tenho ouvido sempre que 
temos que recuperar os clubes; no meu modo de ver é uma crítica equivocada, o que 
temos que mudar é o comportamento do leão. Isto aqui, o Lions, se vocês me perguntarem 
hoje, depois de tantos anos de Lions e de correr tato o mundo , a maior prioridade de Lions 
é aperfeiçoar o seu próprio sócio como ser humano, poli-lo, faze-lo ser gente. Isto é que 
tem que ser nossa obrigação, trabalhar os valores éticos do ser humano. E perdoem-me os 
advogados presentes, os especialistas em direito um grave equívoco cometido, no meu 
modo de ver, quando se mexe nos estatutos, no que está escrito nos estatutos. Só ser legal 
não é suficiente, tem que ser legal e ético.Tem algumas atitudes que não entendo como o 
meu leonismo e uma das posições que tenho tido recentemente é esquecer o leonismo e 
nós temos diversos leonismos dentro do mesmo guarda-chuva. Tem o leonismo do lado de 
lá, a ala do lado de lá que faz um leonismo como desejam; tem muitos que fazem o 
leonismo como se fosse um partido político, atuam como um partido político, dão rasteira 
nos outros, passam um companheiro leão pra trás, muitas vezes legalmente, mas não 
eticamente. As pernadas que tenho levado na minha vida são incontáveis, só que eu tenho 
a perna dura; eu não dou pernada nos outros mas não aceito que dêem em mim, porque 
quando alguém dá uma pernada em você ou tenta dar, a primeira coisa que  ele esta 
achando é  que você é um trouxa, que não esta vendo o que esta por detrás daquilo. 
Então, eu quero dizer a vocês, primeiramente agradecer ter retornado aqui, querendo ou 
não, eu me sinto parte de vocês; o tipo de leonismo que se faz aqui no LD pela constituição 
da colonização historicamente, esta gerando ciúmes. Hoje está se realizando essa mesma 
reunião no LC. Quando a presidente do LC perguntou : “mas você vai no LD?” Eu respondi 
que viria e ela perguntou “por que tu  já não  muda prá lá  de vez?” Na realidade, eu quero 
colocar foco aqui. Eu acho que o problema do Lions não é nos clubes, está no 
comportamento dos sócios. O sócio, nós aqui, temos como obrigação primeira a didática, 
tentar alguém a ser gente. Primeiro ser uma pessoa com credibilidade porque pelo que ele 
diz ele é acreditado. Mentir se mente, desde que não se prejudique ninguém. Por que você 
entra no Lions? Para o aumento do capital social, para aumentar a quantidade de seus 
amigos, para ter uma ‘muleta’ certa, confiável. O pior de tudo são os “tricoteiros” por 
debaixo da mesa. Isto não é comportamento de Leão ! O sujeito entra no Lions para 
aumentar seu capital social , isto é legítimo e sociologicamente comprovado. Não há 
sentido no Lions em ter desavença por minúcias, por quem vai hospedar uma reunião de 
conselho diante dos problemas do mundo. É necessário priorizar as coisas. Você se 
encolher, você ‘engolir’ alguma coisa, faz parte de ser Leão. O que quero discutir com 
vocês não é como aumentar meu clube para mil, dois mil associados; isto seria feito em 
uma semana se houvesse foco no capital social. Victor Frank, sociólogo e psiquiatra que  
escreveu o livro “ Em busca de um sentido na vida” , era judeu, separado dos pais, da 
esposa e viveu cinco anos nos campos. Ele fez um manuscrito que foi cassado e ele teve 
que se lembrar. O que faz uma pessoa que está num campo de concentração se nem sabe 
se no dia seguinte irá para a câmara de gás? Como saber quem é ou não verdadeiramente 
parceiro. É um livro cansativo, pois ele faz muitas menções a vários outros autores , mas já 
mostrava que dentro do campo, os guardas davam privilégios aos ‘dedo –duros’. O 
fundamento é que lá, todos prisioneiros, todos numa mesma situação, tinha aqueles que se 
aliavam aos guardas para “dedurar” os seus pares. O sentido de um dia rever a família, de 
sair vivo dali é o que os mantinha vivos. Vocês serem governadores de distrito tem um 
sentido, mas vocês  tem que querer ser ‘o melhor governador de distrito’. Eu fui o único 
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governador do mundo que ganhou todos os prêmios de Lions Internacional pois eu 
coloquei como sentido ganhar todos os prêmios que eu pudesse. E não ganhei sozinho, 
coloquei gestores para buscar a realização de todas as metas para ganhar os prêmios. E 
uma coisa que governador nenhum deve fazer , captar créditos para si. Nunca deve dizer 
‘eu fiz isso’. È normalmente o que ocorre e a função de vocês é fazer com que os outros 
vejam sentido no que fazem. O Lions perdeu o sentido, qual é o sentido que o povo vê no 
Lions? Nós temos que parar com o ridículo como vemos na revista The Lion  de dez 
pessoas e cinco caixas de comida, cestas básicas. Uma faxineira  faz isso e  talvez faça 
melhor do que a gente.  Nós temos que fazer coisas grandiosas, atitudes e ações de muito 
mais repercussão. Estamos em estudos com professores da USP para  mudar a maneira 
de  selecionar os Ministros do Supremo; estamos fazendo um texto básico,  ouvindo 
grandes juristas e depois minha intenção é  passar para o leonismo e vamos para as ruas 
colher assinaturas. Não podemos admitir que um juiz da Suprema Corte tenha sido 
reprovado em concurso de juiz de primeira instância e hoje estar no Supremo . Um país 
que perde a confiança, perde o reconhecimento da sapiência da justiça, não tem mais nada 
a fazer. O que manda num país  é a certeza de que vai haver justiça e para haver justiça, 
nós temos que levar pra lá pessoas altamente capacitadas. Já que os políticos não fazem, 
nós vamos tentar fazer pelo Lions. Fazer um negócio que, evidentemente, vai ser 
agasalhado pela grande imprensa, por entidades semelhantes à nossa e eu não quero que 
o Lions saia do serviço humanitário/filantrópico, mas não é esse o trabalho do Lions. O 
Lions tem que estar presente nos grandes problemas da sociedade. E o que acontece na 
hora que você começa a discutir um problema relevante? Você não precisa fazer 
campanha para angariar novos associados; as pessoas procurarão o Lions para participar 
das atividades. Esse é o Leonismo do futuro! Quem não tem sentido na vida, não tem 
razão de estar vivo, e o que temos visto nas reuniões de Lions é a falta de sentido. 
Pessoas discutindo desde a formação da mesa, quem vai pra mesa : ridículo! Vocês tem o 
Helso aqui que é um grande especialista, mas todos cometem erros de protocolo e se 
acertar oitenta por cento já está bom demais. O atrito de vaidades não deve acontecer no 
Lions. O sentido de vocês no Lions é se tornar uma pessoa melhor, melhorar seu perfil de 
ser gente, esquecer picuinhas, esquecer poeira e lembrar que tem sempre coisa melhor e 
isto não quer dizer gostar de todo mundo, perdoar todo mundo. O que nos rege é a Roberts  
Rules  of  Order que é a mãe de tudo quanto é regulamento e começa a ensinar a maioria a 
não ser autoritária,  e ela defende o direito da dissidência, o direito de ser contra e ser 
contra não é ser inimigo. O Lions tem que ser, antes de tudo, uma escola de 
aperfeiçoamento. Fico muito satisfeito de ter sido ouvido por vocês com esta atenção e 
silêncio e agradecer pelo sentido que deram à minha vida. CC CL Kinoshita agradece as 
palavras do CL Professor Sobral e que é um dos poucos presidentes internacionais que é 
chamado de professor. “Aproveito para explicar porque o trato de ‘sensei’, que em japonês 
quer dizer professor, mestre! E no Japão o Imperador só se curva para os professores e 
para os mestres. Talvez por isso o CL Sobral tenha recebido o título de Past International 
President (PIP) Professor João Fernando Sobral.” CL Kinoshita agradece ao PIP CL Sobral 
e este fala em japonês “nós somos grandes amigos!” CC CL Kinoshita oferece ao PIP CL 
Sobral um certificado pela sua presença na 1ª RCG DMLD AL 12/13 e o pin de sua gestão. 
CC Kinoshita retorna a palavra ao PCC CL Helso, mestre de cerimônia e, dando seqüência 
à reunião convida a secretária do CG, PDG CaL Liza Ganem para os informes da secretaria 
e  distribuição dos processos. A CaL Liza cumprimenta a todos e informa que as comissões 
técnicas para o ano leonístico 2012/2013 ficaram assim  definidas : Comissão Técnica de 
Moções – DG LD-6 CL José Pacheco Palácios, DG LD-8 – CL Fabio José Dallanora e DG 
LD-2 – CL Luiz Fernando Tomazelli; Comissão Técnica  de Estatutos e Regulamentos – 

DG LD-5 CL Herrmann Suesenbach, DG LD-9 CL Santos Pedroso Filho e DG LD-3 CaL 
Alda Maria da Costa Mendes; Comissão Técnica de Finanças e Auditoria – DG LD-4 

Iraci Antonio Dani, DG LD-7 CL Rudimar Valente e DG LD-1 CL Edinor Antonio Mariot; 
Comissão Técnica de Convenção , Estatutos e Política Leonística  - DG LD-6 CL José 
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Pacheco Palácios, DG LD-5 CL Herrmann Suesenbach, DG LD-9 CL Santos Pedroso Filho. 
Comissão Técnica de Distritos, Clubes e Associados - DG LD-1 CL Edinor Antonio 
Mariot , CL Fabio José Dallanora e DG LD-2 – CL Luiz Fernando Tomazelli. Os livros para 
as atas serão entregues agora a um dos membros da comissão e somente o material da 
comissão de finanças será entregue posteriormente, ao término do trabalho da comissão 
fiscal. Pede para fazer uso da palavra o DG LD-1 Edinor Antonio Mariot: questiona se a 
comissão de finanças que analisará o parecer da comissão de finanças não deveria ser a 
do ano anterior, visto que não faziam parte e não tem como analisar em pouco tempo. A 
secretária PDG Liza Ganem responde que há uma preocupação muito grande, por parte de 
todos, com a questão das finanças pessoais e muito maior com relação ao dinheiro público 
(da instituição) e, em função disto, nunca a comissão de finanças do próprio ano analisará 
e fiscalizará as suas próprias contas. Então, a comissão fiscal que foi indicada na 
Convenção em Santa Maria – RS, irá fazer a analise e emitir uma ata e um parecer e vocês 
irão analisar a ata e o parecer e fazer a recomendação de vocês. Faz uso  da palavra o 
PCC CL Jorge Carlos Lehmann , PCC 200/2001 e tesoureiro do CG DMLD 2012/2013 e diz 
que o que irão apreciar é somente referente ao quarto trimestre, visto que os outros 
trimestres já foram aprovados. Tendo sido dado como esclarecido pelo DG CL Mariot, a 
secretária PDG Liza, passa a fazer a entrega dos livros de atas e processos às comissões 
técnicas, ressaltando que, ao se reunirem, deverão indicar quem será o secretário, relator e 
o presidente da comissão, encerrando suas comunicações. CC CL Kinoshita faz uma 
observação que, para o ano leonístico foi criada uma assessoria especial para as 
comissões técnicas e que está a cargo do PDG CL Vicente Rivera Filho que, tendo 
justificado sua ausência, solicita que o CL Ranolfo Vieira o substitua, para supervisionar as 
comissões. Mestre de cerimônia PCC CL Helso Weber de Oliveira dá seguimento ao 
programa convidando para apresentação do local da próxima convenção do DMLD, 
apresentação do Diretor da mesma e datas. CC CL Kinoshita faz uso da palavra e diz que 
na Convenção em Santa Maria  não foi definido o local da décima quarta convenção do 
DMLD; que inicialmente estava certo de acontecer em Foz do Iguaçu – PR , mas eles 
declinaram uma  semana antes  da convenção em Santa Maria. Naquele momento, 
algumas cidades demonstraram interesse em acolher a convenção, mas não tivemos a 
indicação feita formalmente. Foi nomeada uma comissão que é composta do IPDG Evilásio 
Bertoldo Conradi e pelo primeiro Vice Governador CL Nestor José Ribeiro Filho, ambos do 
LD-6  e eu estive junto com eles há três dias na cidade de Maringá, onde fizemos a 
assinatura de uma carta de intenção junto a Prefeitura Municipal de Maringá, Associação 
Comercial e CODEM – Companhia de Desenvolvimento de Maringá com a assessoria de 
negócios e “Bureau” e venho pedir o referendo deste conselho de governadores para a 
realização da convenção na cidade de Maringá. Colocado em discussão, votação e 
aprovado por unanimidade. A palavra retorna ao Mestre de cerimônia, PCC Helso, que 
justifica a palavra do PDG CL Guilherme Reinhardt fora do horário dos assessores, visto 
que retornará à sua cidade no inícios desta tarde e não estará aqui no horário destinado 
aos assessores. PDG CL Guilherme cumprimenta  em especial ao CC CL Kinoshita , 
agradecendo pela concessão da palavra, ao PIP CL Sobral, por sua presença que 
engrandece ao nosso distrito múltiplo, aos diretores Internacionais CL Karnopp e CaL 
Rosane, aos ex-presidentes do Conselho, ao colegiado , aos primeiros e segundos vices e 
a todos os presentes. Que faz uso da palavra em função de sua assessoria de aumento e 
conservação de associados e da assessoria especial criada para este ano leonístico de 
gestão de procedimentos – recebimento , registro, tramitação, formalização e expedição de 
processos ou matérias . Informa que receberão um projeto de resolução que  poderá trazer 
grandes benefícios ao nosso distrito múltiplo, que poderá trazer ao nosso Conselho de 
governadores a modernidade, a  informatização e que olhem com muito carinho para o 
referido projeto de resolução; que não estará presente para justificar, mas vale a pena 
mudar a forma de registro e guarda de documentação . Quanto à comissão de aumento de 
associados, isto tem tudo a ver com o plano Global. Na gestão do IPCC CL Douglas, foi 
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criado o Plano Global , plano qüinqüenal , de cinco anos  de crescimento, que tem por 
objetivo estabelecer metas de crescimento, de estabelecer algumas formas e 
procedimentos que beneficiem o nosso Múltiplo. No site do nosso múltiplo já está 
disponibilizado todo plano, mas preciso ressaltar e trazer algumas informações que são 
extremamente importantes aos nossos governadores e aos membros do nosso Conselho. 
O planejamento para o múltiplo é de objetivos e não de trabalho, pois este último cabe aos 
distritos, com o apoio pleno dos governadores. Cabe aos governadores a implantação do 
plano com um planejamento que dê suporte aos anos subsequentes. Tenho mandado 
correspondências aos governadores e poucos dão retorno; tenho encaminhado 
informativos da comissão que é para ser encaminhado aos clubes e divisões, no sentido de 
motivar e fazer o que disse o nosso companheiro PIP Sobral – estabelecer critérios de 
aumento, administrando a diversidade. Precisamos trazer pessoas boas, sérias, dignas e 
que irão aprender a força e o poder de ser voluntário. Também foi muito interessante o que 
foi dito aqui e é uma preocupação que tenho, que são as atividades do seminário de 
formação e capacitação dos dirigentes; estas modernidades tem que ser trazidas para 
dentro do movimento. Temos que trabalhar e ver como fazer acontecer. Cada governador 
tem que buscar cento e vinte associados positivo por ano, faz parte do plano global. Temos 
que ter procedimentos e técnicas para atingir isto. Se tiver que fechar um clube antigo, com 
pequeno número de associados, vamos fechar, mas temos que substituir por um novo; o 
compromisso de dois novos clubes por ano é uma meta mas tem que ser clubes bem 
estruturados. Assessores que não funcionam devem ser trocados, pois as metas não 
alcançadas não serão do assessor, serão de vocês, governadores. Vamos atingir todas as 
metas do plano global para o engrandecimento do nosso distrito múltiplo. Tem governador 
que não conversou com seus vices, que não determinou atividades a cada um deles. 
Aproveito para fazer uma pequena homenagem ao nosso PIP CL Sobral , que até hoje se 
reúne com todos os  assessores do seu magnífico ano e é muito bom tê-lo aqui. Na 
seqüência, o PCC Helso anuncia que será apresentado o relatório do plano global pelos 
governadores. CC CL Kinoshita ressalta que o formulário padronizado do relatório tem 
grande contribuição do PDG Guilherme Reinhardt e que no período da tarde haverá o 
relatório dos trabalhos dos governadores. Iniciando a apresentação a CaL Alda – DG LD-3 
: “cinqüenta e seis (56) clubes ativos; nenhum em status quo, suspenso ou fundado. No dia 
vinte seis  de setembro haverá a fundação de um clube com vinte cinco associados. Clubes 
com menos de vinte associado = vinte e dois (22) e  trabalhando para aumentar o número 
de associados . A meta de fundar dois clubes será cumprida e existe a meta de fundação 
de quatro (4) clubes, já com cidades e pessoas em vista O número de associados é de 
1344 (hum mil, trezentos e quarenta e quatro); número de companheiras é de quinhentos e 
quarenta e seis (546) , mais de quarenta e um por cento dos associados do distrito e 
também são mulheres. Projetos para admissão de associados em andamento vem de 
longo tempo, desde o programa ACEL, GMT, GLT . Projetos para a retenção de associados 
através de palestras motivacionais, GMT, GLT, e-mails as dirigentes dos clubes do distrito, 
concurso de eficiência. Está sendo desenvolvido o programa mentor e prevista oficina de 
extensão para os dias 22 e 23 de setembro. Projeto LEO está complicado, com 4 clubes, 
um LEO Junior e aproximadamente sessenta (60) companheiros LEO. Há interesse na 
fundação de novos clubes LEO mas a dificuldade está no assessor LEO do distrito não 
estar respondendo ao que se espera dele. Antes de assumir a governadoria , foi solicitado 
a todos os assessores que apresentassem um planejamento do que iriam fazer e até agora 
este assessor não apresentou nada. Há intenção de realizar o instituto de liderança no 
distrito e já foi criado o instituto, sob a presidência de um PDG  e assessoria de outros três, 
e já com   três cursos previstos  e oficinas, aberto a todos os clubes, mas dois associados 
por clube.  O distrito organiza anualmente escola para novos dirigentes no mês de junho. 
Há um projeto de subsídio de LCIF em andamento referente a  saúde, cuidados com a 
visão. Meta de 40 novos associados em andamento e nesta semana já firmamos mais dez 
associados. Projetos existentes – o distrito tem uma assessora de projetos e na maioria 
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dos clubes se faz um consórcio e se presenteia um associado e palestras nas RCDs.  
Reuniões de Conselho distrital comparecerem quarenta e dois  (42) clubes e duzentos e 
onze (211) associados. Para o FOLAC trabalha-se para levar mais de vinte cinco (25) 
associados.  As melhores práticas no distrito: será o instituto de liderança. Outras 
atividades que merecem destaque:  unidade médica oftalmológica que, além de mostrar a 
marca Lions, faz um trabalho magnífico; o distrito tem uma  clínica que tem parceria com 
um hospital; a fundação leonística de assistência social , sábado solidário em parceria com 
a FIERGS  e palestras do GMT/GLT nos comitês assessores e nas RCDs”. CL Palácios – 
DG LD-6 – “o distrito conta com cinqüenta (50) clubes ativos , hum mil, trezentos e cinco 

associados (1305), quatrocentos e setenta(470) companheiras . Será cumprida a meta de 
cento e vinte (120) novos associados e o trabalho está sendo realizado para que isto seja 
alcançado com  folga através da extensão e fundação de novos clubes. Para a retenção 
existe o planejamento de convocar os presidentes dos clubes para reuniões setoriais, 
identificando os clubes em risco, a razão da inadimplência, da falta de freqüência e, 
principalmente, onde nós estamos errando para que isto esteja acontecendo, para corrigir a 
nossa atuação e para que esses companheiros voltem a se agregar ao movimento. A 
oficina de extensão, a primeira já aconteceu em 11 de agosto; Quanto aos LEOs clubes , o 
distrito conta com onze ativos e um LEO Junior e tem,os oitenta e cinco (85) associados e 
até o momento, duas declarações de intenção de fundação de LEOs clubes. Dentro desta 
gestão, já comunicamos a eles e foi bem recebido, o LEO Clube fará seus conselhos e 
convenção dentro dos conselhos e convenção do Lions, nunca em separado. Nós não 
temos o instituto de liderança regional no distrito, mas nós temos o Instituto de Educação 
leonística, que nos dá um apoio e acredito que,  a função maior desse instituto nesta 
gestão vai ser trabalhar no sentido de fazer planejamento estratégico nos clubes, pois 
queremos que todos os novos clubes tenham, de imediato ter o planejamento estratégico, 
para que tenham foco a que vieram para o movimento leonístico. Quanto a Companheiros 
Melvin Jones, alcançaremos a meta de quarenta(40) companheiros e ainda com  relação à 
oficina de extensão, pretendemos fazer uma oficina de extensão com nosso assessor GMT, 
no início do ano leonístico de 2013, de maneira que se faça uma arrancada para fundação 
de novos clubes, que certamente será o semestre mais produtivo, visto que neste semestre 
agora nós encontramos uma dificuldade bastante grande, que nós vamos enfrentar e 
superar, que é o período eleitoral, que nos atrapalha bastante no trabalho de fundação de 
clubes. Ao FOLAC nós vamos ter um grupo expressivo de presenças, eu não tenho o 
número de pessoas, mas hoje já existe a organização de fechar três (3) ônibus para o 
FOLAC. Como práticas leonísticas nós temos a realização de cirurgias oftalmológicas e nós 
temos um programa que está sendo recomposto, que é o do Lions Clube de Maringá 
Cidade Canção, que na virada de dois mil (2000) já proporcionou mais de três mil (3000) 
cirurgias de catarata e nós pretendemos retoma-lo e fazer entre duzentas (200) e trezentas 
(300) cirurgias por mês, podendo atender, na forma que vai ser editado agora, a todos os 
clubes do distrito. Nós temos um trabalho maravilhoso com o Lions Clube de Arapongas, 
que é o ‘Projeto Bom Menino’, inclusive é um material que tem na internet e é capitaneado 
pelo CL Paulo Pennacchi, com resultados fantásticos. E ainda temos, dentro da ótica do 
nosso presidente internacional o ‘concurso aprender e ensinar tecnologia social’, nós temos 
o Lions Clube de Cambará que faz o concurso de ‘soletração’, concurso de leitura e 
somando-se a tudo isto, eu não sei se está incluído no plano global, mas talvez devesse 
ser um dos principais planos dele, estou trabalhando para implementar no distrito um ciclo 
de seminários de formação e instrução a Leões, para que todo o contingente de novos 
leões conheçam a estrutura com a qual assumiram compromisso, reflitam sobre suas 
responsabilidades e , principalmente, façam uma boa reflexão de como colaborar, o que 
podem esperar do Leonismo encontrando como podem ser úteis e que encontrem o 
sentido da sua participação no Lions. Só dessa maneira nós entendemos, que nós 
podemos partir pra fazer um bom trabalho de retenção” . CL Dani – LD - 4 –  “cinqüenta e 
um (51) clubes ativos, nenhum em status quo, em suspensão ou fundado, mas com boas 
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perspectivas para breve; quatro (04) clubes com menos de vinte associados. Meta de 
fundação de dois (2) novos clubes será cumprida, pois está em andamento a fundação em 
cinco (5) municípios . O distrito conta com hum mil, seiscentos e noventa e quatro 
associados (1694) pois tivemos a baixa de sete (07)associados . número de companheiras 
é de  seiscentos e vinte três ( 623 )  representando trinta e 36,77%. A meta de cento e vinte 
associados queremos cumprir e superar. Os projetos para admissão de associados  em 
andamento envolvendo GMT, vice governadores e presidentes de região e de divisão. Isto 
está sendo colocado nas nossas visitas, nas reuniões administrativas e reforçado nas 
assembléias festivas. Projetos para retenção de associados envolvendo os talentos de 
cada clube em atividades e despertar para que esses talentos possam colaborar com cada 
clube. Orientamos os clubes para que adotem o projeto mentor; Oficina de extensão foi 
realizada nos dias 25 e 25, semana passada com o CL Tosihiro em Palmeira das Missões. 
Projetos de LEOs, nós temos um LEO Junior e vinte seis LEOs (26); nesse momento o 
LEO também está desenvolvendo atividades neste final de semana e o assessor LEO 
ainda não apresentou  o plano de ação. Instituto de Liderança leonística: nós temos 
programado treinamento por regiões, envolvendo todo o Distrito em dois finais de semana 
e contando com GMT, GLT, vices governadores  presidentes de região , presidentes  de 
divisão e , em especial , que os presidentes de clube motivem os companheiros a 
comparecer. Nesse treinamento, o nosso foco principal são associados novos e aqueles 
que ainda não assumiram funções administrativas em seu clube, queremos passar uma 
visão de conhecimento. O distrito realiza a escola de dirigentes no mês de junho e a nossa 
está programada para os dias oito e nove de 2013. LCIF com projetos sendo desenvolvidos 
: retinógrafo em Santa Maria com projeto de sessenta mil dólares (US$ 60.000,00), sala em 
escolas para surdos e mudos em Santa Rosa com projeto de setenta e cindo mil dólares 
(US$ 75.000,00), a UTI de Três Passos com projeto de setenta e cinco mil dólares ( 
US$75.000,00), tratamento de dependentes químicos em Panambi de setenta e cinco mil 
dólares ( US$ 75.000,00) projetos todos aprovados e com as prestações de contas já 
feitas. A meta da governadoria é de pelo menos um título de Companheiro de Melvin Jones 
por clube, o que suplantará a meta de quarenta do plano global. O assessor de LCIF já fez 
um chamamento aos clubes e nós estamos reforçando em todas as visitas aos clubes. Em 
quatorze de julho realizamos a primeira reunião do Conselho Distrital com a presença de 
trinta e nove clube dos cinqüenta e um do Distrito, duzentos e noventa associados e 
cinqüenta e dois LEOs. Para o FOLAC vamos tentar cumprir a meta de levar vinte e cinco 
companheiros, talvez superar, pois nós temos um assessor que está trabalhando 
exclusivamente, o José Paulo de Uruguaiana, e queremos levar o maior número possível 
de pessoas . As melhores práticas dentro do distrito nós elencamos três projetos: projeto 
social  “mão na massa” – um clube confecciona toda segunda-feira 65 pães caseiros que 
são doados para entidades carentes da cidade; projeto “AABB Comunidade”, uma parceria 
entre a Prefeitura, o Banco do Brasil e o Lions que atende cento e vinte crianças de oito a 
doze anos , turno inverso manhã e tarde, que recebem exames médicos, aulas de reforço, 
orientação, boas maneiras e com certeza serão pessoas melhores e  o PROERD , junto 
com a brigada militar, que é desenvolvido por vários clubes em várias cidades.” CL 
Pedroso – LD-9 – “Cumprimenta a todos e parabeniza pela elaboração do questionário 

que auxilia na objetividade da apresentação. Clubes ativos em 1º de julho 53 mas já foi 
baixado um, nenhum em status quo ou fundados; 15 clubes com menos de quinze (15) 
associados ; a meta de fundar dois clubes possivelmente será cumprida, pois existe o 
trabalho em quatro cidades. Perdemos 26 associados no primeiro mês, temos 597 
companheiras e oitocentos e tantos companheiros. A meta de cento e vinte associados 
dificilmente será cumprida, pois o distrito está há dois anos vindo com baixas. Os projetos 
em andamento para admissão de associados são os de clube excelência, que estamos 
levando em todas as reuniões administrativas os formulários e estamos trabalhando muito 
pesado na afiliação familiar, tendo sido nomeada assessora especial da afiliação familiar a 
minha Companheira Maria de Fátima , para incrementar isto e até mandamos confeccionar 
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mil pins, réplica do de Lions Internacional. Projetos de retenção de associados com boas 
práticas de reuniões, protocolo, muito companheirismo e solidariedade e trabalho em 
equipe. O projeto mentor não é uma tradição no nosso Distrito mas vamos tentar 
implementar, pois sempre quisemos que o padrinho fosse o mentor mas isto nem sempre 
funciona. Quanto a oficina de extensão, estou aqui com o primeiro e segundo vice 
governadores e queremos sair daqui com uma data definida junto ao CL Tosihiro. Nosso 
assessor LEO prontamente tem nos prestado as informações, é uma pessoa de muita fibra 
e será o próximo presidente do distrito múltiplo LEO estamos com treze clubes com 
duzentos e vinte  sete associados (227) e não temos LEO Junior e há probabilidade de 
fundação de dois (2) novos clubes de LEO e entre seus projetos está trabalhar juntamente 
com a governadoria passando as informações, incentivar a transformação LEO – Leão. 
Instituto regional de liderança no distrito: foi realizada  uma reunião de preparação de 
lideranças que iriam assumir os cargos antes mesmo da minha viagem à Convenção na 
Coréia. Temos as equipes GLT, GMT e LCIF e fazemos reuniões setoriais, já fizemos duas 
reuniões por região. O distrito LD-9 tem uma tradição de ajudar a sua comunidade e não 
entende a doação a LCIF, mas estamos trabalhando nisto, tentando quebrar esta barreira, 
mas é bem possível que a gente não cumpra a meta do plano global. Mas é estatutários 
que três títulos de Melvin Jones sejam dados pelo governador ao governador mais antigo, 
ao clube mais antigo e um sorteado entre os clubes que estão em dia com suas atribuições 
. Quanto às reuniões do Conselho Distrital foi realizada a primeira  em Laguna em 28 de 
julho com a presença de trinta  (30) clubes e duzentos e cinqüenta  (250) associados.  O 
distrito provavelmente não atingirá a meta de 25 associados no FOLAC; estou nomeando 
um assessor para ver se consegue levar alguns companheiros ao FOLAC. As melhores 
práticas do Distrito vejo como a presença do governador em diversos eventos dos clubes 
que não somente a visita oficial, a distribuição de três títulos de Melvin Jones , preparação 
dos associados e o Hospital de Olhos que estamos na eminência de concluir , e devemos 
concluir em dois anos , em Palhoça e a Unidade Móvel que são companheiros e voluntários 
que vão de ônibus a várias cidades fazer atendimento oftalmológico.” CL Tomazelli – LD-2 
– “ Cumprimenta a todos . A situação de nosso distrito em 1º de agosto é de cinqüenta 
clubes ativos, nenhum em status quo, suspenso ou fundado. Nós temos nove (9) clubes 
com menos de vinte associados que merecem toda atenção da governadoria. A meta de 
fundar dois novos clubes será cumprida com certeza, pois nós temos quatro (4) municípios 
trabalhando para a formação de novos clubes. Hum mil, quatrocentos e sessenta e 
sete(1467) associados ativos com seiscentos e setenta e oito (678) companheiras. A meta 
de cento e vinte (120) associados do plano global será cumprida. Projetos para admissão e 
retenção de associados nós temos implantado o nosso PAC L – Programa de Aceleração 
do Crescimento Leonístico, que será passado ao presidente. O projeto mentor está sendo 
implementado e orientando-se os clubes para que adotem já que não é usual no nosso 
distrito. A data definida para a realização da oficina de extensão é 29 e 30 de setembro de 
2012, quando estaremos recebendo nosso CL Tosihiro. Temos treze (13) clubes de LEO 
com cento e oitenta e oito (188) companheiros, nenhum clube Junior e meta de fundação 
de novos clubes, conforme o planejamento apresentado pelo assessor. O Instituto Regional 
de liderança Leonistica está previsto para acontecer entre 13 e 14 de abril do próximo ano 
e será disponibilizado para cinqüenta (50) associados. O Distrito realiza a escola de novos 
dirigentes e ela sempre ocorre antes da viagem do governador eleito para a convenção 
internacional e a escola é realizada em duas edições atendendo dois grupos, duas regiões 
para uma maior adesão. Com relação a LCIF, não temos nenhum projeto no momento, mas 
temos dois projetos sendo preparados pelos clubes com orientação da governadoria. A 
meta de quarenta (40) novos títulos de Melvin Jones será atingida, pois nós temos o 
comprometimento dos clubes de pelo menos um título de Melvin Jones além dos 
consórcios. A primeira reunião do Conselho Distrital aconteceu em julho com a presença de 
quarenta e oito clubes (48) e trezentos e sessenta e três associados. No FOLAC 
pretendemos atingir a meta de vinte cinco (25) associados, já temos um companheiro que 
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está trabalhando na constituição do grupo. Melhores práticas: o banco de alimentos, o 
sábado solidário, apoio à instituição LEME – Lesados Medulares, uma atividade de 
mulheres que está sendo desenvolvida junto as casas prisionais, inclusive a pioneira será 
agraciada com uma honraria do Governo do Estado, o nosso Centro Oftalmológico – 
Hospital da Visão que está funcionando a pleno novamente.” CL Dallanora – LD-8 – “ 

Cumprimenta a todos e em relação ao questionário diz que tem sessenta e três (63) clubes 
ativos, um (01) suspenso , nove clubes com menos de vinte associados e dois deles estão 
na ‘UTI’ e tenho um trabalho bastante grande para tentar a recuperação deles. Ainda não 
visualizo o cumprimento da meta de fundação de dois (02) novos clubes no distrito, mas 
temos o trabalho para a fundação em dois municípios. Em 1º de agosto tínhamos dois mil, 
duzentos e cinco  (2205) associados e novecentos e sessenta e nove  (969) companheiras, 
aproximadamente quarenta e quatro por cento (44%) do quadro associativo. A meta de 
cento e vinte associado estabelecida no plano global ainda não é possível de ser 
visualizada, pois estão ocorrendo baixas de associados , por algumas situações dentro dos 
clubes. Mas os clubes definem a meta de 3 novos associados e com isto acredito que 
poderemos alcançar a meta. Os projetos para admissão e retenção de associados que 
estão sendo feitos nas visitas oficiais, tem sido dado destaque a importância que todo 
associado tem perante os clubes e perante a Associação Internacional e é pedido o 
empenho da diretoria em buscar associados ausentes e envolve-los em atividades e 
comissões dos clubes, porque com isso a gente consegue o retorno desses associados. 
Por ocasião da escola de dirigentes são apontados fatores e debatidos assuntos que levam 
o associado a deixar o movimento, e orientados sobre o compromisso de todos os 
companheiros de clube, do GLT e GMT. O projeto mentor não está sendo adotado no 
distrito, mas estamos em conversação com os ex governadores que tiveram em seus anos 
a fundação de clubes, para que sejam os mentores na reestruturação de clubes que 
fundaram e que hoje não estão bem. A oficina de extensão será realizada em março de 
2013. Há uma discordância muito grande entre os dados de Lions Internacional e o 
‘Garracys’; no garracys nós temos trinta e seis (36) clubes de LEO, dez(10) clubes alfa  e 
vinte seis(26) ômega , não temos LEO Junior no distrito, atendendo uma solicitação da CaL 
Governadora Renate os LEO Junior foram transformados em LEOs Alfa. Temos seiscentos 
e cinqüenta e quatro  (654) associados e nós já encaminhamos a documentação de 
fundação de três (03) novos clubes LEO. O assessor LEO apresentou um planejamento de 
atividades para o ano leonístico e nós recebemos também da presidente do distrito LEO 
todo seu planejamento de ação. Nós temos previsto para setembro Workshop 7 – 
programa de excelência de clubes na região D. A escola de liderança para novos dirigentes 
é realizada no último final de semana de junho e primeiro final de semana de julho; neste 
ano nós tivemos a participação  em torno de oitenta por cento (80%) dos clubes do distrito. 
Nós temos quatro (04) projetos de subsídios em andamento do simpósio da Mulher cuja 
meta é a participação de duzentas e cinqüenta (250) mulheres; em fase de elaboração o 
simpósio do menor e do adolescente  e que temos pretensão de que seja realizado 
também em março ou abril do ano que vem. Nós temos um projeto sendo elaborado 
buscando um subsídio de US$ 75.000,00 (setenta e cinco mil dólares) e um outro na área 
de marketing. A Oficina de extensão está agendada para março da região C. Na primeira 
reunião do Conselho distrital compareceram cinqüenta e quatro (54)  clubes e quatrocentos 
e setenta e seis companheiros (476). Com relação ao FOLAC, com a meta de vinte cinco 
associados, nós temos já dois ônibus fechados, nós vamos com setenta e duas (72) 
pessoas e deste , apenas quatro são companheiros de outros distritos que irão viajar 
conosco. Quanto a meta de 40 títulos de Melvin Jones, ainda não vislumbro o cumprimento 
desta meta, mas das trinta e sete (37) visitas realizadas ,vinte clubes  (20) clubes apontam 
essa possibilidade e outros seis(06) pensam a respeito. O CL João Carlos está 
encarregado de trabalhar firmemente para conseguir isto. Estamos esclarecendo bastante 
aos clubes sobre a utilização das verbas dos Títulos de Melvin Jones, onde ela é aplicada e 
fazendo um corpo a corpo. Em toda visita, eu e a Léa estamos solicitando a doação de um 
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título, mas não sabemos se isto vai ter resultado. Quanto as melhores práticas, vimos nas 
visitas que nossos clubes trabalham com manutenção de casas de drogados, de idosos, de 
apoio a menores, com deficientes visuais. Criamos uma newsletter mensal e uma quinzenal 
e isto está despertando nos clubes o interesse e novas oportunidades de trabalhos, através 
da divulgação do trabalho dos outros clubes. Criamos uma página de relacionamento do 
distrito que está tendo boa receptividade e estamos postando somente as reuniões das 
visitas e pedindo aos clubes que criem as páginas de seus clubes para postar os seus 
trabalhos. Reestruturamos a escola de dirigentes, faremos uma segunda reunião para 
secretários agora em outubro e o Simpósio da Mulher cuja meta é a participação de 
duzentas e cinqüenta mulheres na cidade de Xaxim no dia 10 de março. Os clubes tem 
informado suas atividades, em julho foram postadas 171 atividades . Em 21 de agosto criei 
também um alvo de 15000 árvores plantadas para  esse ano no nosso distrito e já foram 
distribuídas 17.500 sementes pela assessoria de meio ambiente. A assessoria de saúde 
desafiou os clubes a atender 1000 pessoas no teste de diabetes e os clubes já informaram 
mais de 1300 atendimentos.” . CL Presidente Kinoshita sugere a suspensão dos trabalhos, 
visto ser 12:50 horas e ainda faltam 3 governadores a apresentar o relatório. Antes oferece 
a palavra ao PID CL Karnopp para um recado: a visita do Presidente Madden na semana 
que antecede o FOLAC e o IPIP Tam que visitará o Múltiplo LD, e será o orador Oficial do 
LD-2 em Canela –RS.  Trabalhos suspensos até as 14:15 horas. 
 


