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ATA DA SEGUNDA   SESSÃO PLENÁRIA DA SEGUNDA REUNIÃO DO  CONSELHO DE GOVERNADORES 

DO DISTRITO MÚLTIPLO LD – ANO LEONÍSTICO 2012/2013 
 
No primeiro dia  do mês de março do ano de dois mil e treze (2013), as  quatorze  horas  , no NOVOTEL em 
São Bento do Sul no Estado de Santa Catarina , Distrito LD-5, ocorreu a segunda  sessão plenária da 
segunda  reunião  do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD para o Ano Leonístico 2012/2013. A 
composição da mesa foi mantida e, de imediato o Presidente da mesa ofereceu a palavra ao DG CL Edinor 
Mariot  do Distrito LD-1 para fazer a oração a Deus ;  confirmada a nomeação do Mestre de Cerimônia PCC 
CL Helso Weber de Oliveira . Presidente CC Kinoshita faz uma explanação de porque chama os 
governadores do ano de equipe “poiésis”, para que entendam o trabalho como fonte de vida e não apenas 
fonte de renda e que dentre todos os companheiros, existem muitos que gostam e realizam arte. Neste 
momento fez a apresentação da CaL Elizete do Lions Clube de São Bento do Sul, Presidente de Divisão B 
que é escritora e brindou  a todos com um texto “Noite sem Lua”de sua autoria , que faz parte de seu livro já 
editado e que distribuiu a todos os governadores. Aproveitando a oportunidade o DG Rudimar Valente oferece 
a ela um pin de sua gestão, cujo lema fala em generosidade, tema do texto lido pela companheira. Mestre de 
cerimônia PCC Helso de imediato ofereceu a palavra à secretária do Conselho para que fizesse a verificação 
de quorum , informes da secretaria e distribuição dos processos.   Informou ser o quorum  de cem por cento 
(100%) ; fez a distribuição dos livros ata aos membros da comissão e convidou o CL Alberto Horvatich, 
tesoureiro operacional , para que fizesse a entrega do material da tesouraria à respectiva comissão. Informa 
que deu entrada apenas uma proposição para a comissão de estatutos e regulamentos que, a pedido do 
Presidente do conselho, a comissão deverá ter o acompanhamento do CL Ranolfo Vieira, assessor de 
estatutos e regulamentos; as demais comissões apenas farão a ata de que não houve processos. Mestre de 
cerimônias oferece a palavra ao Assessor ELAE , PDG Tosihiro Ida que cumprimenta a todos e relata sobre 
as oficinas que vem sendo realizadas e ressalta ser um assunto de maior importância para primeiros e 
segundos vice governadores, para que possam planejar a sua aplicação como instrumento de crescimento, a 
fazer parte do calendário dos governadores  para promover o crescimento do distrito através do aumento de 
companheiros e de clubes. “ Os dados são preocupantes. O auge do movimento leonístico aconteceu em 
1995/1996 quando atingimos a marca de um milhão, quatrocentos e vinte cinco mil e depois, surgiram várias 
outras ONGs e nós continuamos no mesmo lugar , com as mesmas ações , o que nos fez perder terreno, já 
que houve uma acomodação. A perda de terreno aconteceu até 2006/2007, quando chegamos a um milhão , 
duzentos e noventa  mil associados.  Portanto, recuamos ao nível que estávamos em 1980.Tínhamos que 
fazer alguma coisa , uma mudança der tendência e isto aconteceu com Mahendra Amarassuriya do Sri Lanka 
, com seu lema “O Desafio da Mudança”. Pregou mudança de paradigmas e aconteceu a criação do GMT em 
2008, com mandato de três (3) anos  e o leonismo começo a mudar e a crescer. Muitas reuniões de cobrança 
entre quarenta e três Leões convocados e um deles é o Companheiro Karnopp, que auxiliou na mudança de 
paradigmas . O companheiro Karnopp participou desde o início, mas este ano o coordenador GMT Brasil é o 
PDG Ricardo Komatsu do Distrito LC 8. Desde que GMT foi  criado e a equipe Latino Americana de extensão 
, aqui na área 3 já houve a formação de seiscentos e setenta e seis novos clubes até o mês de janeiro. No 
Brasil nasceram duzentos e dezoito clubes e no nosso múltiplo  cinqüenta e dois até agora. Susan Honey é a 
gerente de extensão para a área 3 e nosso contato é a Corina, mexicana residente nos Estados Unidos, A 
equipe de extensão foi retreinada em Antofagasta, no Chile e faz treinamento anualmente. Apresentou um 
gráfico com a quantidade de associados e clubes que surgiram com a criação de GMT.Em média os nossos 
clubes não são capazes de colocar um único associado, o que salva são os fundadores, ou seja , a criação 
de novos clubes. A posição de Lions Internacional é que os clubes tem que manter o mesmo número de 
associados do início ao final do ano; reduzir as saídas ,  capacitar nossos Leões e fundar novos clubes. A 
sede internacional recomenda que a oficina de extensão seja feita em até três dias e ela trabalha com 
técnicas de recrutamento de associados para formar um novo clube, maneiras de conduzir as reuniões para a 
fundação de clubes e capacitação de Leões orientadores que irão acompanhar a nova unidade durante dois 
anos, com relatórios trimestais a Lions internacional . Quando o governador solicita a oficina, ele deverá 
orientar os clubes da região a participarem dessa capacitação, assegurar treinamento num ambiente 
adequado, oferecer transporte e local ao assessor e quando fundar o clube, informar a carta constitutiva até 
sessenta dias após a oficina. Lions Clube Internacional faz a designação do consultor e pagar suas despesas 
para não causar despesas aos distritos e fornecer o material de treinamento. Os orientadores recebem 
certificado da sede de Lions Internacional que tem validade por três anos. A oficina não é curso ou seminário 
e exige um produto que é clube ou núcleo formados até   sessenta dias da data da oficina. O distrito só 
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poderá solicitar uma oficina paga por Lions Internacional após a fundação de clube ou núcleo pós realização 
da oficina. A responsabilidade do leão orientador, que deve ser de dois companheiros por clube fundado ,  é 
fundamental para o sucesso do clube e deve treinar os dirigentes e associados , com envio de relatório 
trimestral ao governador e  a Lions Internacional. Para solicitar a oficina de extensão há formulário próprio 
que deve ser assinado pelo governador do ano e em cada pedido de oficina tem que haver a indicação das 
cidades onde possivelmente serão fundados os clubes . Neste ano leonístico já foram realizadas seis oficinas 
de extensão em Cambe -  Distrito LD-6 ,  Ponta Grossa – Distrito LD-1, Palmeira das Missões – Distrito LD-4, 
Carazinho – Distrito LD-7. Porto Alegre – Distrito LD-3 e Gaspar – Distrito LD-5 . Fundação de clubes em 
Ilhota – LD-5 , Vacaria no LD-7, Viamão Nossa Senhora Aparecida LD-3. Para onde vai o nosso movimento? 
Para onde nós quisermos. O trabalho deve ser conjunto entre o governador, seus vices e assessores GLT e 
GMT. A organização da oficina de extensão é item para a obtenção de governador cem por cento. Não é o 
mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente mas sim o que mais se adapta às mudanças. Muito obrigado 
pela atenção”.  Na sequência a palavra é oferecida ao PID Edisson Karnopp , que “cumprimenta a todos e 
refere estar representando o PDG CL Sergio Pilger, assessor GMT, que não pode estar presente. “ Que 
durante todas as manifestações teve sempre alguma anotação a fazer,, devido à importância das colocações. 
Agradece ao PDG CL Tosihiro pela explanação de números que são importantes para o conhecimento de 
todos. Algum companheiro mencionou que não temos um diretor internacional no Brasil hoje, e isto ocorre 
porque reduziu muito o número de associados país, diante da nossa área 3. Além disso , a  cada quatro anos 
temos que deixar um ano sem ter um diretor internacional no Brasil . Está nomeada uma equipe com dez 
nomes do  mundo, que deverá  rever alguns conceitos vigentes e oferecer sugestões. Desde eleições, divisão 
de áreas , etc. Voltando ao assunto GMT, a assessoria assim como GLT, ELAE e oficinas de extensão 
existem para auxiliar o governador a atingir suas metas. A somatória das metas dos governadores é que dá a 
meta de Lions Internacional. Elogia o  CL Alberto  que colocou o sentimento do que acontece nos clubes e 
que as vezes não conhecemos ou partilhamos e pior o que fazemos  para solucionar tais questões? No ano 
passado o crescimento de associados do Distrito Múltiplo LD foi suplantado pelo Distrito Múltiplo LC, com um 
grande trabalho realizado pelo PDG CL Ricardo Komatsu, que foi convidado a assumir a coordenação do 
GMT no Brasil. Portanto, se não for possível formar um clube, fundemos um núcleo. Mesmo em clubes que 
estejam em dificuldade; vamos evitar fechar um clube e transformá-lo num núcleo , num  núcleo de interesse 
especial até ele ter condição de ser um clube. Vamos prestigiar também a posse coletiva no mês de abril pois 
é um evento motivador. Muito obrigado!” . Mestre de cerimônia oferece a palavra ao PDG CL Osmar Vailatti, 
assessor de GLT do DMLD. PDG CL Osmar cumprimenta a todos e faz uma menção especial ao PDG CL 
Edward de Macedo , coordenador de GLT Brasil que, estando presente, falará sobre a assessoria. Ressalta 
apenas que já houve uma reunião específica com o PDG CL Edward de Macedo e a equipe de assessores 
GLT do DMLD no período da manhã e de nove, oito coordenadores estavam presentes a quem pede uma 
salva de palmas e oferece a palavra ao PDG CL Edward de Macedo. PDG CL Edward cumprimenta a todos 
na pessoa do Presidente Kinoshita , dos ex diretores internacionais , aos governadores do ano,aos ex 
presidentes de conselho,  vices, coordenadores de GMT e GLT e a todos os presentes. Pede que todos 
“fiquem em pé e se abracem , se alonguem para dar continuidade aos trabalhos. Faz agradecimentos 
especiais ao PCC CL Cláudio Miessa Rigo e PDg Liu, seus companheiros de colegiado e ao PDG CL Osmar, 
coordenador de GLT e a todos os assessores pelo trabalho que vem sendo realizado. Que está bastante feliz  
e tranquilo para falar de liderança, principalmente depois que o CL Alberto explanou sobre gestão de pessoas 
e comentários de outros companheiros. As organizações entendem que seu desenvolvimento só se 
concretiza a partir do desenvolvimento das pessoas e de suas habilidades. Alguns escritores chegam a dizer 
que os líderes são tidos como os principais provedores do crescimento, desenvolvimento e sobrevivência das 
organizações empresariais ou não. São crescentes os investimentos na melhoria dos processos de gestão e 
na qualificação de pessoas que assumem papel de referência para os demais integrantes da organização. E 
a nossa grande organização Lions Clube Internacional, sintonizado e consciente de que a liderança é 
fundamental para o sucesso de qualquer organização, instituiu a pouco mais de um ano, a equipe de 
liderança global – GLT que tem como proposta estabelecer uma abordagem   viável e duradoura para ampliar 
a quantidade de líderes competentes, a estrutura da GLT , em seus diversos níveis , foi criada para ampliar, 
instruir , desenvolver , motivar e engajar os líderes Leões . Portanto o trabalho de GLT é identificar líderes 
leões e oferecer programa de treinamento para os mesmos. Lions Clube Internacional acredita e espera bons 
resultados da equipe de liderança global. Para dar resultado é preciso que cada um de nós, notadamente os 
diretamente envolvidos com o desenvolvimento da liderança e aqui eu destaco que é mister do governador de 
distrito, é mister do Presidente do Conselho e dos seus vices o desenvolvimento da liderança e não apenas 
do companheiro que está no cargo de assessor GLT. Dediquem-se para o perfeito cumprimento do papel que 
nos cabe. A equipe de liderança global está estruturada operacionalmente em quatro níveis: área institucional, 
área GLT, a GLT de Distrito Múltiplo e a GLT de Distrito que são interdependentes. Aí é que está uma das 
diferenças dessa estrutura operacional montada por Lions, todas as instâncias são interdependentes em 
diversos sentidos. A estrutura visa viabilizar o trabalho conjunto, a avaliação cuidadosa das necessidades de 
treinamento e de desenvolvimento, bem como a satisfação da necessidade de cada nível especificamente. 
Hoje nós destacamos, no nosso encontro com os companheiros que fazem a equipe de  assessores GLT do 
distrito Múltiplo LD, essa necessidade desse trânsito de relacionamento nos diversos níveis de nossa equipe. 
A GLT como a GMT faz parte da estrutura organizacional e funcional do Distrito e do distrito Múltiplo  
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respectivamente. No nível de Distrito Múltiplo a equipe é composta pelo presidente do Conselho, pelo 
coordenador GLT do Distrito Múltiplo e mais até três Leões, sendo o seu principal dirigente o Presidente do 
conselho. No nível do Distrito, A GLT é composta pela equipe do Governador de Distrito que é composta pelo 
governador, primeiros e segundos vice governadores e o coordenador de GLT do Distrito. Os quatro 
compõem o núcleo central da GLT distrital, sendo o seu maior dirigente o Governador do Distrito. Cabe ao 
segundo vice governador atuar como intermediário entre a equipe de GLT do Distrito e a equipe do 
Governador do Distrito. Com isso Presidente Kinoshita e estimados governadores e governadora, eu quero 
destacar que não são cargos antagônicos e nem competitivos, GLT e o governador. O líder da equipe é o 
governador. Cabe a nós dar apoio e ajudar a equipe do governador , no crescimento da governadoria. Toda 
concepção da GLT está voltada para o trabalho em equipe e nós brasileiros não temos muita cultura de 
trabalho em equipe e equipe é um grupo de pessoas trabalhando por um objetivo comum; e o plano comum é 
o plano do governador de Distrito. As equipes bem sucedidas apresentam quatro práticas principais 
colaboração, comunicação ,  apoio e otimismo. Agradeço a concessão deste momento e pela atenção 
recebida. Para reflexão deixo uma frase de Tom Peters, ‘os líderes não criam seguidores, eles criam mais 
líderes!’. Muito obrigado!” CL Presidente Kinoshita agradece a participação e faz a entrega de um certificado 
pela sua participação e do pin de sua gestão. PCC CL Helso Weber de Oliveira convida a fazer uso da 
palavra o PDG CL Denério Rosales  Neumann , Coordenador  de LCIF do Distrito Múltiplo LD. PDG CL 
Denério cumprimenta o Presidente Kinoshita e a  todos  os presentes. “  PIP Win Kum TAM é o presidente de 
LCIF  e venho reafirmar que podemos contribuir com a nossa fundação através das doações e aquisições de 
títulos de Melvin Jones e Melvin Jones progressivo que pode ser adquirido por Leões e não Leões. Agradece 
ao trabalho que vem sendo realizado pelos coordenadores de LCIF dos distritos. Alguns números do trabalho 
que vem sendo realizado desde o ano de dois mil e nove até hoje no Brasil e  estamos com quatro mil, cento 
e trinta e um títulos de Melvin Jones (4131) ,  sendo que o DMLC lidera com hum mil, oitocentos e 
sessenta(1860) títulos  seguido pelo DMLD. O  LD-5 lidera com 227 títulos ,  seguido do LD-6 com 173, o  LD-
3 com 152 e um destaque para o LD-1  que saltou de 58 em 2009 e está agora com  108 companheiros de 
Melvin Jones. Portanto conclamo a todos os governadores para apoiar os coordenadores de LCIF , pois 
temos muito a crescer. Estou a disposição para quem necessitar de alguma orientação acerca de LCIF. Outro 
ponto importante são os subsídios a LCIF. O LD-1 apresentou até hoje  3 projetos;  o LD-2  apresentou 11 
projetos e já recebeu  trezentos e quarenta e cinco mil dólares;  LD-3 – 13 projetos e já recebeu trezentos e 
setenta mil dólares; o LD-4 é o campeão em projetos e já  recebeu quatrocentos e cinqüenta e seis mil, 
duzentos e cinqüenta   dólares da Fundação. LD-5 com 15 projetos já recebeu  141 mil dólares; LD-6 com 2 
projetos já recebeu cinqüenta e cinco  mil dólares; o LD – 7 com 12 projetos já recebeu 296 mil dólares ; o 
LD-8 com 6 projetos recebeu  45 mil dólares e o LD – 9 com 11 projetos recebeu 122.330 dólares. Estes 
dados são importantes para serem passados aos clubes do distrito, para que valorizem a nossa fundação  e 
faça mais companheiros de Melvin Jones . A cada doação de mil dólares, o companheiro receberá o distintivo 
de lapela, a placa e o clube receberá um emblema de estandarte. Tem também o distintivo de sócio 
contribuinte e o emblema de sócio contribuinte para o estandarte se todos os associados do clube assim o 
fizerem. Caros governadores, envolvam-se com os coordenadores de LCIF e vamos ampliar as 
doações.Muito obrigado” Em sequência a palavra é oferecida ao PID CL Edisson Karrnopp membro do 
comitê especial de planejamento do Centenário de Lions Clubes  Internacional em 2017 , Convenção de 
Hamburgo em 2013, Convenção de Chicago em 2017 e  das visitas do PIP TAM e IP Madden. Cumprimenta a 
todos e inicia recomendando que o ‘cumulative report’ seja divulgado pelos governadores a todos os seus 
contatos mais próximos como presidentes de região, divisão, secretários, tesoureiros e os demais que julgar 
necessário. Neste ano, talvez por ser o último diretor internacional, estou encarregado da visita do ex 
presidente TAM e do Presidente Madden . O  ex presidente TAM virá visitar o DMLD e será o orador oficial da 
Convenção do LD-2, chegando na sexta – feira, 26 de abril a noite em Porto Alegre. Peço o possível 
empenho de todos os governadores para que se façam presentes prestigiando a visita oficial do Presidente 
TAM ao DMLD. Vamos trabalhar para oferecer a ele um considerável numero de títulos Melvin Jones em sua 
visita, oferecendo um  pergaminho com os nomes dos que adquirirem o título.  O Presidente Madden deverá 
vir entre 4 e 9 de junho ao LC, São Paulo e Rio de Janeiro, com possível visita a Belém. Cada um de nós 
deve se preparar para ir a Chicago em 2017, na Convenção do Centenário de Lions Internacional. Pensemos 
nesta possibilidade de irmos numa grande delegação para uma grande comemoração. Muito obrigado!”. Na 
sequência , a palavra dos assesores previamente inscritos , que terão cinco minutos .Iniciando pelo PDG CL 
José Evane Dutra , assessor de civismo. Cumprimenta a todos e inicia dizendo que “o civismo e o 
patriotismo estão em baixa em nosso país e o Lions tem obrigação de resgatar isto. Precisamos trabalhar em 
nossas comunidades, com nossos jovens sobre a importância dos símbolos nacionais, em especial a 
utilização da bandeira Nacional por empresas,dentro das normas , ou seja , iluminação noturna ou retirada da 
mesma , etc. E aproveito para convidar a todos os ex governadores a se associarem à AGDL Brasil. Em 
homenagem a todos os presentes , eu tio o chapéu. Muito obrigado!” . CL Presidente Kinoshita informa a 
todos que recebeu das mãos do PDG CL Zarth o regulamento   para o Concurso Pena de Ouro que passa a 
ser denominado Concurso de indicação à mostra Pena de Ouro” para que possa haver a participação de 
todos sem que haja concorrência . o regulamento será entregue a todos os governadores para a divulgação 
em seus distritos.   PDG CL  Sidnei Aragon dos Santos, assessor do Banco de Alimentos – cumprimenta a 
todos e “faz um agradecimento especial ao CL Carlos Eugênio pela presteza e rapidez em divulgar os 
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trabalhos da assessoria. Faz a apresentação de um texto sobre a importância da logística para o sucesso do 
banco de alimentos, com a elaboração de projeto para o transporte visando redução de custos. No caso do 
Rio Grande do Sul há uma parceria com o sindicato de transportes de cargas , que auxilia muito, com o 
“transporte solidário”.  O banco de alimentos é uma organização não governamental criado em 1999 para 
combater a fome e evitar o desperdício. Os maiores beneficiados com o banco de alimentos são os idosos, 
deficientes e crianças. É um trabalho de solidariedade! Muito obrigado! “ . PDG CL Valtair do Amaral 
Madalena ,  assessor de conscientização, conservação e ação em prol da  visão – cumprimenta a todos e 
inicia sua apresentação “com dicas de como os clubes podem trabalhar melhor a questão da visão nas 
comunidades e desta forma ajudar a quem necessita e trazendo mais pessoas para o movimento, a partir de 
ações de visibilidade. Os clubes pode participar seguindo um dos pontos do atual presidente internacional 
que é de trabalhar pela cegueira evitável e fornecer programas de auxílio a cegos  e deficientes visuais. Os 
Lions podem implementar a reciclagem de óculos, promover conscientização acerca da saúde dos olhos, 
banco leonístico de olhos, parcerias com organizações para a melhoria e preservação da visão, programa de 
conscientização acerca de diabetes, campanhas de ação de serviços globais. O programa leonístico de 
saúde dos olhos pretende tornar a visão uma prioridade de saúde e para isto devemos compartilhar a 
importância da saúde da visão nas comunidades que atuamos. Para isto, devemos explicar, mostrar as 
alterações visuais, especialmente as que ocorrem com o decorrer da idade, visto que muitos não se 
preocupam com isto. A importância do exame de vista, dilatação de pupila e como as pessoas podem manter 
seus olhos saudáveis . Doenças oculares que são relacionadas com envelhecimento e que podem ser 
tratadas, podem ser curadas e podem até ser evitadas. Estas informações podem ser dadas e este é um 
grande trabalho que os nossos clubes podem fazer pelas comunidades. Visão subnormal, quando temos uma 
diminuição da acuidade visual sem se caracterizar a cegueira. No site de Lions internacional temos uma série 
de ferramentas que vão nos mostrar esse trabalho. Banco leonístico de olhos que conta, inclusive com 
programas de suvbsídios de Lions Internacional para transplante de córneas. Palestras em escolas e 
comunidades e outras mais. Campanhas de serviços globais como o dia mundial da visão, mutirão da saúde. 
Lions Internacional trabalha em parceria com grandes instituições . combate ao sarampo, ao diabetes. 
Durante o FOLAC em Antofagasta, o nosso Presidente Kinoshita, em sua palestra, nos faz um chamamento e 
nos mostra que estamos perdendo muitos associados pela falta de serviço e nós temos, na área da visão, 
muitas oportunidades de trabalho. Tenho convicção que a maioria de nossos distritos não tem uma estatística 
para saber quantos óculos foram doados, quantas pessoas foram atendidas, quantos testes de visão. Vamos 
procurar que os assessores distritais façam um levantamento para que possamos saber o que efetivamente 
fazemos em prol da visão, em prol dos necessitados. Portanto caros governadores, vamos motivar os 
presidentes dos clubes, os assessores da visão para trabalharem nesta importante área de serviços, que o 
nosso Lions pode levar às comunidades. A visão é um dos cinco sentidos que pode permitir aos homens 
aprimorarem a percepção do mundo. E com trabalho e comprometimento podemos levar adiante o lema do 
nosso presidente Kinoshita: todos nós queremos, todos nós podemos e devemos ajudar os semelhantes a 
compartilharem a dádiva da visão. Muito obrigado!” . Um aparte da PDG CaL Liza Ganem que recebeu um 
material de trabalhos sobre a visão que será distribuído a todos e aproveita a oportunidade para fazer um 
depoimento “que uma das causas de perda de visão são as cirurgias feitas para miopia e eu sou testemunha 
disto. Talvez muitos de vocês estranhem quando eu credito ao CL Kinoshita , o cumprimento da maioria dos 
compromissos de minha gestão quando governadora , conseguindo visitar todos os clubes. Eu tenho uma 
deficiência de visão muito acentuada e a única solução será o transplante de córnea. E isto se deve à famosa 
cirurgia de miopia que promete resolver tudo, livrar da lente, dos óculos mas que expõe a riscos muito 
grandes  e seu resultado é temporário. Que fique como alerta para que possamos orientar as pessoas de 
nosso convívio , de nossa comunidade e , se observarmos, a maioria dos oftalmologistas que necessitam de 
óculos ou lentes, não se submetem à cirurgia , o que me faz questionar a sua aprovação. Muito obrigada!”. 
CaL Alpha da Rosa Teixeira – assessora de meio ambiente.Cumprimenta a todos e faz um breve relato 
sobre o concurso de meio ambiente. Que o júri foi formado por pessoas do distrito LD-3  que se reuniu no dia 
30 de janeiro em porto Alegre, foi formada pelo CL Carlos Alberto Correa dos Santos, assessor de informática 
e registros fotográficos do Distrito LD-3, fotógrafas Andréia Martins e Sofia Pellissoli , profissionais em Porto 
alegre e pela CaL Glória Jussara Diana Ribeiro , assistente de meio ambiente do LD-3. submetidas a 
julgamento 27 fotografias que vieram dos Distritos LD-1, LD-2. LD-3, LD-4. LD-5 , LD-8 e a comissão julgou e 
classificou as fotos como segue: menção honrosa- categoria vida vegetal – Lions Clube de Guaíba –Distrito 
LD-3; terceiro lugar categoria vida animal – Borboleta Azul – CL Pedro Longo – LD-8; segundo lugar , 
categoria fenômeno meteorológico – Por do Sol – Lions Clube Novo Hamburgo Centro, CaL Marivane 
Trevisan – LD-2 e primeiro lugar categoria vida animal – Flamingo – Lions Clube de Santa Maria Medianeira – 
CaL Luci Giaretta Stefanello – LD-4. A exposição das fotos se dará na Convenção em Maringá e peço aos 
governadores que convidem os ganhadores para estarem em Maringá. CaL Ilse Terezinha Boelhouwer . 
assessora de instruições leonísticas – Cumprimenta a todos e informa que “ haverá o concurso de instruções 
leonísticas e o regulamento será encaminhado a todos os governadores  via e-mail, para que seja divulgado a 
todos os clubes.  No intuito de difundir ,  motivar e retomar a prática da leitura das instruções leonísticas nas 
assembléias dos  clubes e mostrar a importância dessas informações, não só para os integrantes da jaula 
mas também para os eventuais visitantes, a assessoria apresenta este concurso. Neste concurso podem 
participar todos os associados de Lions Clubes pertencentes ao distrito Múltiplo LD; as instruções leonísticas 
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devem ser apresentadas em uma página folha A4, a data de recebimento será de 1º de março de 2013 a 30 
de abril de 2013. o julgamento e escolha das três primeiras colocadas será feito por uma comissão julgadora 
composta por três companheiros e terá a supervisão do nosso Presidente CL Nilton Kinoshita. Os autores das 
três melhores instruções leonísticas receberão na XIV Convenção em Maringá - PR, o certificado de 
apreciação. Se o agraciado não estiver presente, será entregue ao governador do disrtrito. As instruções 
leonísticas deverão ser encaminhadas poor e-mail à secretária do Distrito Múltiplo, PDG CaL Liza, devendo 
constar o nome completo do companheiro ,  clube ao qual pertence, Distrito e e-mail para contato. È 
fundamental que os governadores dos Distritos divulguem este regulamento .Muito obrigada!” CL Ademir 
Estofele – cumprimenta a todos , em especial ao CL Hermann , governador do seu distrito. “ Que está ali 
para difundir o verdadeiro leonismo. Reafirma a sua convicção de que o leonismo é um sucesso! Uns dizem 
que o leonismo é um sonho e, se for, não me despertem! Minha mensagem é especial e peço ao CL Dani que 
fique em pé para que receba a solidariedade da região 4 ( Lions Clube Blumenau Centro, Lions Clube 
Blumenau Sul, Lions Clube Blumenau Cidade Jardim,Lions Clube Blumenau Garcia, Lions Clube Blumenau 
“Dr Blumenau” Lions Clube de Gaspar , Lions Clube de Timbó, Lions Clube Ilhota Encanto do vale. LEO 
Clube de Blumenau) do distrito LD-5,  com a leitura de um manifesto aos companheiros , familiares, amigos e 
a todos que foram vitimados no incêndio da Boate KISS em Santa Maria. Que o CL governador seja o 
portador desta mensagem a todos os associados . Muito Obrigado!” Presidente Kinoshita agradece o CL 
Ademir pela atitude, pela bela mensagem e oferece um pin de sua gestão. PCC CL Helso Weber de Oliveira 
declara encerrado o seu trabalho como mestre de cerimônia.Devolve o colar e recebe os agradecimentos do 
Presidente da mesa que, declarando cumprida a pauta dos trabalhos, convida a todos para a oração pelo 
Brasil  e declara encerrada a reunião.  
 


