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ATA DA  TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA  DA XIV CONVENÇÃO  DO DISTRITO 
MÚLTIPLO LD – ANO LEONÍSTICO 2012/2013 

 
 

Aos dezoito dias do mês de maio de 2013, nas dependências do Hotel Internacional, Maringá – PR, 
deu-se início à 3ª sessão plenária da XIV Convenção do DMLD, de forma protocolar, sob a 
presidência do CL Fábio José Dallanora, Governador do Distrito LD-8. Aberta a sessão, convidou o 
DG CL Hermann Suesenbach para proferir a oração a Deus. Após, confirmou o PCC CL Helso 
Weber de Oliveira como Mestre de Cerimônias, que de imediato, seguindo a programação, 
convidou os candidatos a cargos eletivos para fazer uso da palavra, primeiramente o PDG CL 
Cláudio Rogério Mendes, que na qualidade de candidato a 1ª Vice-Presidência do Conselho de 
Governadores do DMLD, A.L. 2013/2014, onde saudou a todos, dizendo-se honrado por ter sido 
referendado pelo seu Distrito LD-3, agora ao cargo de primeira vice-presidência, cargo este de 
grande desafio pela responsabilidade, haja vista os trabalhos realizados pelos antecessores, 
enaltecendo o desprendimento e a eficácia dos mesmos que vieram alicerçando e sedimentando o 
Múltiplo LD, hoje como a maior e melhor da área A-3 e que  diante da evolução, fica cada vez maior 
a responsabilidade dos que irão assumir, mas que com a participação de todos em parcerias 
harmoniosas, colocará o seu trabalho no aumento da qualidade em todos os níveis, juntamente 
com as ferramentas GMT e GLT, de maneira ética, eficaz e harmoniosa, para manutenção e 
progressão do DMLD, na busca de bases sólidas,  e elevar a PID Rosane Vailatti à 2ª Vice-
Presidência de Lions Clubes Internacional. De imediato, convidou o PDG CL João Péricles Goulart, 
como candidato a 2ª Vice- Presidente do CG DMLD, relembrando e agradecendo à todos as 
lideranças que o encorajaram e o apoiaram desde que foi indicado ao cargo, comprometendo-se 
em dar continuidade ao Plano Global do DMLD, elaborado na gestão do PCC CL Douglas de 
Mendonça Thompson, dentro do planejamento de sucessão, na época com o CL Kinoshita, CL 
Olímpio e CL Cláudio Mendes, na busca constante de melhorias contínuas para o fortalecimento do 
Múltiplo LD em todos os aspectos, inclusive na condução do nome da PID Rosane para o cargo de 
Presidente Internacional de L.I. 
Disse ainda que irá se espelhar nas ações dos antecessores, corrigindo rumos, mas sempre em 
consonância com o desejo de todos, ouvindo a voz dos distritos e por sua vez os governadores 
ouvindo a voz dos clubes para que todos sejamos vencedores. Em seguida foi oferecida a palavra 
ao PDG CL Olímpio Moritz, candidato à presidência do CG DMLD A.L. 2013/2014, onde iniciou a 
alocução com um trecho do escritor e palestrante Augusto Cury, discorrendo sobre a importância 
dos sonhos como um projeto e não apenas como desejos ou anseios, afinal o sonho do leonismo é 
a construção de uma sociedade mais igualitária, justa e harmoniosa, concitando a todos para 
utilizarmos a nossa capacidade na promoção da paz sem armas, com diálogo, amor, tolerância e 
sabedoria. Disse ainda, nestes dois últimos anos, como segundo e primeiro vice-presidente do 
Conselho, juntamente com seu colegiado, ter conversado muito com as bases/clubes, onde 
identificou desinformação por parte das mesmas, sobre questões e ferramentas importantíssimas 
como o GMT, GLT, Plano Global etc., e que diante destas constatações, juntamente com o seu 
colegiado, irá fazer gestão com as bases e para as bases, buscando sempre o aumento de 
associados e extensão de clubes, através de serviços com qualidade. Finalizou pedindo voto de 
confiança, na certeza de que tudo fará para o engrandecimento do DMLD e torná-la ainda maior, 
tendo como um dos principais objetivos elevar a PID CaL Rosane “de las Américas” para a 
condição de Rosane “del Mundo”. 
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Na sequência, o CL Helso, Mestre de Cerimônias, ofereceu a palavra à PID CaL Rosane T. J. 
Vailatti, candidata à 2ª vice-presidência internacional, para sua manifestação, que devido a forte 
rouquidão, transferiu a palavra ao seu cônjuge, PDG CL Osmar Vailatti, manifestando em nome do 
casal, a gratidão à família Lions do DMLD pelo carinho, orientações, inclusive cobranças devidas, 
nesta trajetória para a consolidação da candidatura, enaltecendo a união do nosso Múltiplo LD 
evidenciada pelas manifestações de apoio pelos candidatos que os antecederam. Prosseguiu 
informando a todos que o endosso da candidatura terminará após a Convenção Internacional de 
Hamburgo, e que, para a manutenção da candidatura, caso o Múltiplo LD assim entenda, o passo 
seguinte, dentro do processo estatutário para se ter condições legais, seria a outorga de um novo 
endosso através de uma Convenção Extraordinária no DMLD, que deverá acontecer na primeira 
RCG 2013/2014 em Foz do Iguaçu - PR. - e da necessidade,  também, de uma extraordinária no 
Distrito LD-5, para a validação da candidatura para dois anos junto à L.I. ; e que após vencida estas 
etapas, com toda a certeza, o processo deverá ter continuidade com o suporte e força de todos do 
LD, na busca, também, de apoio junto a outros múltiplos L, Área 03 e nos FOLACs, para dar 
conhecimento, haja vista a emergência de novos dirigentes ano a ano. Disse ainda sobre a 
orientação do PIP Win-Kun TAM, para que a área 03 construa candidatura única. Finalizou dizendo 
que a CaL Rosane está motivada e em plena atividade na busca de melhor preparação, para que 
tenhamos melhores condições para chegar onde queremos,  e que o processo todo está sendo, 
como sempre esteve, tratado com muita maturidade, diálogo e reforçando o que disse 
anteriormente, com muita determinação e preparação por parte da CaL Rosane, solicitando  assim, 
o apoio e sustentação de todos na busca deste sonho que é de todos. 
Concluída as manifestações aos cargos eletivos, o CL Mestre de Cerimônias devolveu a palavra ao 
presidente da mesa, DG Fábio Dallanora, para leitura de uma correspondência eletrônica do CLEO 
Rafael Carlesso, Presidente do Distrito Múltiplo LEO LD, datado do dia anterior, às 21:46 hrs, com 
arquivo anexo, contendo informações e dados estatísticos do Múltiplo LEO  atualizado, onde 
justifica a ausência por motivos profissionais e solicita dar conhecimento e visualização do material 
aos convencionais, apresentado e comentado magistralmente pelo presidente da mesa. Ato 
contínuo, o mesmo concedeu a palavra ao DG LD-7, CL Rudimar Valente,  informando a todos 
sobre a fundação do Lions Clube Cibernático Sem Fronteiras, com a intenção de propiciar a 
facilitação de jovens LEOs a ingressarem ao Leonismo. A seguir, fez uso da palavra o DG LD-1, CL 
Edinor Mariot, informando a todos a fundação de três (03) LEOs Clubes em sua gestão, em 
especial um LEO Clube Ômega em Toledo com trinta (30) companheiros, e  que através do LEO 
Clube Rio Bonito do Sul, patrocinado pelo Lions Clube de Laranjeiras do Sul, foi fundado o Lions 
Clube Rio Bonito do Sul onde resgatou-se três (03) ex-LEOs para o Leonismo. Disse ainda que 
está trabalhando para a fundação de um clube de Lions ou um Núcleo, com LEOs que estão 
extrapolando a idade de 30 anos que deverá ser concretizado na próxima gestão da CaL Marilu. 
Prosseguindo, solicitou a palavra, o IPCC CL Douglas de Mendonça Thompson, dando testemunho 
emocionado ao trabalho que vem desenvolvendo com os jovens LEOs, inclusive com os 
universitários, na inserção dos mesmos nas atividades de  prestação de serviços sociais e que o 
grande entrave está no custo da participação que os excluem. Que precisamos elaborar estratégias 
de inserção, oferecendo condições de baixo custo se quisermos que o movimento cresça. Que vale 
a pena investir na melhoria na vida dos jovens e que esta vivência tem melhorado em todos os 
aspectos, a sua vida. Dando prosseguimento solicitou a palavra o CL Kinoshita, para enaltecer os 
trabalhos do hoje Companheiro Leão  Diego Piassa, ex-presidente do Distrito Múltiplo LEO, junto à 
Assessoria especial de transição LEO Lions do DMLD, que identificou e reinseriu, dados recentes, 
de 52 ex-LEOs ao leonismo, pedindo ao futuro presidente do CG DMLD, a manutenção desta 
assessoria e o mesmo nome para a assessoria.  Ainda sobre o movimento LEO, foi concedido a 
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palavra à CaL Tânia Trombini, Assessora LEO do Distrito LD-6, do Lions Clube de Campo Mourão, 
para parabenizar a criação da Assessoria de transição LEO Lions por parte do Múltiplo e que esta 
iniciativa fosse criada também ao nível de Distrito. PCC Jorge Lehmann, solicitou a todos os 
Governadores a mesma atenção dada à inserção de mulheres no Leonismo, também aos jovens. 
PDG CL Tosihiro Ida, contribuiu dando uma sugestão pessoal que o melhor caminho para a 
reinserção ou na transição dos jovens LEOs, é o Lions Clube Novo Século, Clubes Cibernéticos ou 
LEO Lions. Ato contínuo, foi franqueado a palavra ao PDG CL Osmar, para informações 
complementares de relevância, sobre a candidatura da CaL Rosane, do elo de solidariedade de 
apoio de países como o Chile, Argentina, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Panamá, Costa Rica, 
Nicarágua, El Salvador, Guatemala e Honduras, através de suas Convenções, sendo que estes 
documentos encontram-se no site da PID Rosane, inclusive manifestações pessoais, que se não 
decisivas para uma eleição, são decisivas para a caminhada rumo à presidência. O DG CL Fábio 
Dallanora, agradeceu a oportunidade concedida pelo Presidente Kinoshita, em presidir esta 
primeira parte da terceira sessão plenária da XIV Convenção, convidando a todos para um breve 
intervalo para o café, para após, ouvirmos o nosso Orador Oficial DI Jaime Garcia Cepeda. 
Dando prosseguimento, foi transferida a condução dos trabalhos, da segunda parte da terceira 
sessão plenária, ao DG CL Rudimar Valente, Governador do Distrito LD-7, reiniciando os trabalhos 
informando sobre os intercambistas que virão  do exterior no próximo mês ao DMLD, mais 
especificamente no LD-7, LD-4 e LD-2, serão em número de trinta e cinco (35) e os mesmos três 
distritos estarão encaminhando vinte e dois (22) jovens para o exterior. Teceu comentários sobre a 
instituição Pais do Brasil, que faz um trabalho forte com os jovens, tendo como base a família, a 
qual faz parte, colocando a disposição “folders” aos interessados. De imediato passou a palavra ao 
CL Helso, Mestre de Cerimônias, que ofereceu a palavra ao PDG CL Osmar José Vailatti para a 
apresentação do Orador Oficial da XIV Convenção do DMLD, DI CL Jaime Garcia Cepeda e a sua 
CaL Ana. Após apresentação, o DI Jaime saudou a todos, manifestando a sua honra em poder 
estar no DMLD e agradeceu o carinho e o amor com que estão sendo agraciados. Iniciou a palestra 
com apresentação de um filme sobre o “ciclo da vida - sem fim”, numa menção aos 97 anos de 
existência do nosso movimento leonístico, perpetuado até os nossos dias, graças ao ciclo de novas 
lideranças que emergem ano a ano. Que nós pertencemos a uma organização que é a número um, 
e para tanto temos que nos comportar como tal; que cada Clube deve ter a sua visão e missão para 
orientar nossas ações, e se somos o número um na prestação de serviços, temos que nos 
organizar e incorporar práticas estruturais. Se temos um plano de ação precisamos primeiro 
entender a nossa organização. Falou da importância das mulheres no leonismo como associadas, 
e que em termos percentuais, a nossa área 03 é a primeira no mundo. Falou também sobre a 
impermanência dos LEOs no movimento, muitas vezes por não sabermos entendê-los com a 
mente e coração, e que a nossa organização dá atenção e espaço à todas as idades para  dar 
graças a vida pela oportunidade em poder servir e viver. Em seguida, fez a todos dançarem sob 
apresentação da música em vídeo da Dança Kuduro, provando a todos que é possível sim, a 
inclusão de gerações em torno de um objetivo, e que a problemática do choque de gerações é 
somente uma questão de mentalidade, ou seja, a idade está na mente e nos corações das 
pessoas. Portanto, que não importa a forma de como vamos incluir os jovens ou em que tipo de 
clubes eles se adaptarão melhor; o que importa é que saibamos trabalhar em equipe. Falou 
também sobre a regra de ouro “cliente satisfeito traz mais clientes” numa alusão à prospecção de 
novos associados, fidelização, divulgação da marca etc. Disse ainda que qualquer pessoa sempre  
busca o melhor, o melhor restaurante, a melhor escola, o melhor jogador, e nós somos o número 
um em prestação de serviços e por que a dificuldade em trazer novos associados e mantê-los? 
“Porque não conhecemos e reconhecemos as ações da nossa própria organização!” 
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Finalizou dizendo com muita propriedade que “cada um somos nós”, que estamos numa 
organização que traz mudanças positivas ao mundo, e que temos que nos prepararmos cada vez 
mais, porque o mundo está cada vez mais exigente, competitivo e por isso a nossa organização 
vem se preocupando cada vez mais com a capacitação das nossas lideranças, e que tudo só fará 
sentido se nós criarmos e agregarmos valores em torno dos serviços à comunidade, à juventude, 
aos idosos, às mulheres, às crianças, ao meio ambiente, aos próprios Leões, enfim à comunidade 
como um todo e para tanto temos que buscar a excelência, porque a melhor maneira de prever o 
futuro é criando, portanto o futuro depende de cada um de nós. Conclamou a todos para que 
celebremos o fato de sermos o número um, que somos heróis, que somos os campeões, que 
fazemos parte da humanidade que acredita e trabalha para um mundo melhor e mais feliz, e 
portanto que saiamos daqui convencidos que esta foi a melhor convenção, que estamos na melhor 
organização, que estamos no melhor distrito, no melhor clube do mundo e sobretudo que saiamos 
convencidos que nós podemos mudar o mundo; encerrando assim a palestra, aplaudido de pé 
pela brilhante apresentação.De imediato, o DG CL Rudimar Valente, presidente da sessão, passou 
a palavra ao Presidente do Conselho, CL Kinoshita, que agradeceu e entregou, um certificado e um 
mimo, em reconhecimento de todos do Distrito Múltiplo LD, pela brilhante palestra e por ter 
aceitado ser o Orador Oficial da XIV Convenção do Distrito Múltiplo LD. A seguir, o CL Mestre de 
Cerimônias, informou o encerramento dos trabalhos da Comissão de Credenciais, e passou a 
palavra ao CL Kinoshita, que fez a entrega aos Governadores de um pergaminho, como lembrança, 
contendo a listagem das personalidades que fizeram doações à LCIF, num montante de cento e 
cinqüenta mil dólares (U$ 150.000,00), entregue por ocasião da visita oficial do PIP Win-Kun TAM 
no Distrito LD-2, conseqüentemente ao DMLD. O CL Rudimar Valente, presidente da 2ª parte da 3ª 
sessão plenária, agradeceu a oportunidade, informando a todos que de acordo com o programa, 
logo após o almoço, teremos a apresentação das comissões técnicas da Convenção e encerrou a 
sessão em uníssono, com a Oração ao Brasil.  
 
 

 


