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

 
Aos dois dias  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 quarta   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 com exceção do CLEO Rafael Carlesso.  De imediato o Presidente da mesa 
CL Kinoshita fez a abertura protocolar e ofereceu a palavra à DG CaL Alda Maria Costa Mendes , 
governadora do  do Distrito LD-3 para fazer a oração a Deus. Na sequência o Presidente Kinoshita convida a 
todos para cantar a primeira estrofe e estribilho do Hino à Bandeira e confirma  para atuar como  Mestre de 
Cerimônia o  PCC CL Helso Weber de Oliveira.  CL Helso agradece a confirmação da nomeação e convida a 
PDG CaL Liza Ganem para a verificação de quorum, que informa  haver quorum para deliberações. De 
imediato a palavra é oferecida ao PCC Jorge Carlos Lehmann, tesoureiro do conselho de Governadores do 
DMLD para apresentação de informações da tesouraria.  PCC CL Lehmann “cumprimenta a todos e convida 
o CL Alberto Horvatich, tesoureiro operacional para acompanhá-lo na apresentação do relatório da tesouraria. 
Primeiramente agradece aos oito (8) governadores de Distrito que prontamente atenderam à solicitação e 
quitaram as suas cotas junto à tesouraria do DMLD referente ao primeiro semestre; que infelizmente, para 
tristeza por ser o seu Distrito o LD-6, segundo informações do DG Palácios, que está acertando a tesouraria e 
até o dia 15 efetuará o pagamento dos débitos. Que estarão enviando o boleto referente ao segundo 
semestre assim que retornem deste evento e que esperam continuar contando com a colaboração para a 
quitação com a maior brevidade possível, para que o CL Kinoshita possa dar continuidade aos trabalhos. 
Aberto para perguntas e respostas, não houve questionamentos. A palavra foi oferecida ao CL Alberto 
Horvatich que os créditos da conta de campanha estão sendo depositados na Conta do DMLD, porque o 
estatuto prevê uma conta única, mas os valores estão destacados separadamente. A título de sugestão, que 
os governadores enviem uma fatura para que o clube tome conhecimento do débito referente à conta 
campanha. O que poderá suscitar questionamentos e daí a possibilidade de explicação de que o 
entendimento de que era opcional foi um equívoco e enfatizar a importância da candidatura de uma 
companheira do nosso DMLD a cargo tão importante. Os companheiros Lehmann e Alberto agradecem a 
todos pela atenção e se coloquem a  disposição para que questionem e sanem suas dúvidas”.  Parecer 
técnico da Comissão de Moções – composta pelos DG CL Tomazelli – LD-2, DG CL Fábio Dallanora – LD-8 
e DG CL José Pacheco Palácios – LD-6 – lavraram a ata de que não houve matéria para apreciação. 
Aprovada por unanimidade a referida ata. Parecer Técnico da Comissão de Distritos, Clubes e 
Associados – composta pelos DG CL Fábio Dallanora – LD-8, DG CL Edinor Mariot – LD-1 e DG CL  
Tomazelli – LD-2 - lavraram a ata de que não houve matéria para apreciação. Aprovada por unanimidade a 
referida ata. Parecer Técnico da Comissão de Estatutos e Regulamentos – composta pelos DG CL Santos 
Pedroso Filho – LD-9, DG CL Hermann Suesenbach – LD-5 e DG CaL Alda Maria Costa Mendes – LD-3 - 
lavraram a ata de que não houve matéria para apreciação. Ao final da reunião a comissão recebeu a visita da 
PID Rosane que agradeceu o apoio que vem recebendo de todos e que a sua caminha rumo à segunda vice 
presidência está a passos firmes. Aprovada por unanimidade a referida ata. Parecer Técnico da Comissão 
de Convenções, Eventos  e Política Leonística – comporta pelos DG CL Palácios - LD-6, DG CL Hermann 
– LD-5 e DG CL Santos Pedroso – LD-9. lavraram a ata de que não houve matéria para apreciação. Aprovada 
por unanimidade a referida ata. CC Kinoshita comenta que não sabe se fica preocupado ou feliz pela 
ausência de processos. DG CaL Alda Maria informa que houve uma proposição mas ela chegou fora do 
prazo e foi retirada pelo DG que a apresentou e por orientação do CL Ranolfo Vieira, a ata foi lavrada como 
não tendo processos; daí não ter nada na comissão de estatutos e regulamentos. Parecer Técnico da 
Comissão de Finanças e Auditoria – composta pelos DG CL Edinor Mariot – LD-1, DG CL Rudimar Valente 
- LD- 7 e DG – Iraci Antonio Dani – LD-4 – ata 003 - 2012/2013 – Parecer da comissão : analisadas as 
regularidades dos gastos e sua comprovação para o qual deram conformidade na documentação 
apresentada.  Recomendações : de que a prestação de contas seja individualizada para cada evento; 
criação de normas de auditoria para o Distrito Múltiplo LD, bem como normas de elaboração e execução 
orçamentária para que sejam apresentadas na Terceira Reunião do Conselho de Governadores  e para 
apreciação e votação na Convenção em Maringá-PR, e que os recursos arrecadados pelo DMLD sejam 
depositados em uma conta especial “Fundo de Campanha do DMLD”. CC Kinoshita coloca em discussão a 
ata . Manifesta-se o CL Alberto Horvatich – tesoureiro operacional do CG DMLD – em relação às 
recomendações que realmente a separação das contas seria até mais fácil de controlar, havendo o 
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inconveniente de poder ter algumas tarifas a mais e ir contra o que estabelece o estatuto de ser conta única. 
E que se propõe a preparar um roteiro para o tesoureiro do CG DMLD que deverá ser apresentado na 
Terceira Reunião do CG, mas que deverá haver alteração no estatuto. PCC Jorge Lehmann – tesoureiro do 
CG DMLD – os governadores recebem de Lions Internacional uma regra de auditoria, onde determina como 
eles poderão gastar o dinheiro que vem de Lions Internacional. No nosso DMLD, o presidente faz um 
orçamento e ele pode gastar até o valor do orçamento, podendo remanejar as contas para melhor conduzir o 
Distrito. A recomendação da comissão é que se crie uma regra para a utilização desse dinheiro e que, na 
prestação de contas seja tudo detalhado dentro das normas de auditoria. É uma sugestão válida mas um 
pouco complicada pois poderá ‘engessar’ a atuação do Presidente do Conselho. Os futuros presidentes do 
conselho deverão participar da criação destas regras de auditoria e possivelmente estas alterações não 
poderão ser feitas neste ano leonístico. DG CL Edinor Mariot – LD-1- para se avaliar alguma coisa são 
necessários parâmetros e estas regras previamente estabelecidas oferecerão tais parâmetros. Que pelos 
documentos analisados, neste ano leonístico haverá um superávit que possivelmente passará para um fundo 
de reserva ou para a próxima gestão. Creio que seja salutar para o DMLD que existam tais regras assim 
como existe para os governadores nas suas prestações de contas a Lions Internacional. Seria uma forma de 
normatização. CC Kinoshita solicita a opinião do CL Ranolfo Vieira – LD-2, assessor de estatutos e 
regulamentos do DMLD. CL Ranolfo Vieira informa que não vê necessidade de modificação no estatuto 
assim como não vê a necessidade de regras de auditoria para as contas do Conselho de governadores do 
DMLD, uma vez que o Conselho de governadores acompanha a execução do orçamento e o faz depois da 
aprovação de parecer da comissão técnica respectiva. Além desse acompanhamento, vai haver o parecer do 
conselho fiscal e as contas serão aprovadas pelo Conselho de Governadores do ano leonístico seguinte. 
Todo este procedimento que já existe há tempos, independe da existência de regras de auditoria . Além disso 
o estatuto estabelece o orçamento e percentuais das despesas para os diversos fins. Portanto o Conselho 
Fiscal irá analisar as contas de acordo com o que estabelece o estatuto e a previsão orçamentária feita. 
Como o conselho é quem fiscaliza as contas, não há necessidade de mexer no estatuto para criar regras de 
auditoria. A cada ano a Convenção do DMLD fixa o valor per capita, a quota que cada clube irá destinar ao 
seu distrito e o que o distrito irá destinar ao distrito múltiplo. Se aumentou a cota no ano passado, nada 
impede que reduza na próxima convenção. Quem determina é a convenção. Houve uma alteração no código 
civil que permite que o estatuto diga quem vai aprovar as contas e aqui no CG DMLD é na primeira reunião 
do Conselho de Governadores do próximo ano leonístico, o que antes só era aprovado pela convenção e 
ficava o ano inteiro com as contas pendentes.” PDG CL Osmar Vailatti – LD-5 – efetivamente no estatuto do 
conselho de Governadores, e isto foi cuidado ao longo dos anos, havia a preocupação de estabelecer uma 
regra que está explícita – a de estabelecer repasses obrigatórios do DMLD como é o caso dos LEOs, da 
Convenção Internacional e convenção do distrito Múltiplo. São três rubricas obrigatórias para garantir verbas 
através do orçamento do DMLD. Tem um percentual sobre as despesas administrativas do Presidente do 
Conselho. Evidentemente que tudo que puder ser feito para a transparência é bom, mas concordo com o Dr. 
Ranolfo que não devemos mexer no estatuto e aplicar esta regra que já vimos aplicando há muitos anos. 
PDG CaL Liza Ganem – secretária do CG DMLD – que com relação aos parâmetros para a conferência e 
fiscalização das contas, existe a previsão orçamentária do ano, aprovada pelo Conselho e Convenção e com 
relação ao fechamento de contas por eventos a primeira cota de recebimento só se dá em setembro e o CG 
DMLD já está trabalhando desde primeiro de julho. Então é natural que existam contas de meses anteriores, 
cujo ressarcimento só se dá posteriormente ou melhor, devolvidas, porque até então o Presidente do 
Conselho trabalha com dinheiro próprio já que a instituição bancária só é aprovada na primeira reunião do 
conselho de Governadores que geralmente ocorre entre agosto e setembro. Portanto, é um ressarcimento 
que está sendo feito.   CC Kinoshita  coloca em votação o parecer da comissão que é aprovado por 
unanimidade. Na sequência a palavra é oferecida ao PDG CL Osmar Vailatti – coordenador GLT do 
DMLD sobre o seminário para formação de dirigentes eleitos “ Cumprimenta a todos e dá informações sobre 
o seminários para dirigentes eleitos – governadores, primeiros e segundo vices, secretários e tesoureiros  que 
acontecerá em Maringá, em paralelo à terceira Reunião do conselho de Governadores, nos dois dias que 
antecedem a XIV Convenção do DMLD. Como uma preocupação para um bom seminário, há quinze dias 
aconteceu uma reunião de preparação do seminário em penha – SC, com a presença do presidente do 
conselho CL Nilton, da CaL Liza – secretária, PCC Claúdio Rigo e PDG Liu, IPCC Douglas Thompson, PID 
CaL Rosane e ele próprio , para análise do programa do seminário e que terá como coordenador o PDG 
Gilberto Tietböhl. Salienta que o seminário será aberto na noite do dia quatorze de maio e continuidade nos 
dias quinze e dezesseis, dia em que haverá a abertura da convenção às vinte horas. Que houve uma 
preocupação em selecionar os temas, incorporar algumas mudanças e que todos os futuros dirigentes 
compareçam. Na ocasião foram tratados também assuntos para o  Instituto de Liderança em Penha e   a 
intenção é de que seja o melhor instituto e o melhor  seminário que o DMLD já teve. Muito obrigado!”. CC 
Kinoshita agradece e retorna a palavra ao Mestre de Cerimônias que , de imediato, oferece a palavra aos 
governadores que dela queiram fazer uso para complementar seus relatórios e suas considerações finais. DG 
CL Rudimar Valente – LD-7 – “não posso sair daqui sem fazer um grande agradecimento ao nosso Presidente 
do conselho CL Kinoshita, que esteve na nossa distrital e Nonoai – RS e todos os que estiveram lá ficaram 
muito contentes de ter ouvido suas palavras, convivido um pouco contigo. Eu sempre faço o chamamento ao 
distrito que quero ver pelos estandartes todos os clubes representados, nem que seja por um companheiro, 
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todos gostaram que você já foi até convidado para a posse do CL Gobbi, mas por outro lado eu fiquei com mil 
e oitocentos que não foram lá e ficaram cabisbaixos porque perderam a oportunidade de ouvi-lo. Mas quero 
te agradecer imensamente, foi um prazer enorme tê-lo conosco. Uma retificação que no meu relatório eu falei 
que tem seiscentos e cinqüenta(650) LEOs e temos setecentos e dez (710), um trabalho muito bom que está 
sendo desenvolvido lá. E apenas um questionamento: recebemos a informação que os distritos tem que 
pagar um mil e quinhentos reais (R$1.500,00) para o Instituto da Penha para as sete vagas. Se forem cinco 
ou nove o distrito paga a mesma coisa? PDG Osmar faz os esclarecimentos de que o valor de um mil e 
quinhentos é pelos sete companheiros e que o valor é proporcional, se forem cinco, para pelos cinco apenas 
e que é importante que se confirme os nomes e o pagamento até o dia dez (10) de março para que as vagas 
remanescentes possa ser ofertadas a outros distritos ou participantes que querem ir, para que se complete o 
número de sessenta e três participantes, sem prejuízo da prestação de contas para Lions Internacional. DG 
Rudimar diz que já tem oito candidatos e que tendo em vista o orçamento apresentado do DMLD com uma 
sobra de caixa, sugere que o distrito múltiplo assuma o valor de um mil e quinhentos reais de cada distrito. 
CC CL Kinoshita informa que, conversando com os companheiros tesoureiros sobre a ‘folga’ que existe, mas 
existe também a possibilidade de surgirem intercorrências, como é o caso da revista, e que o Distrito Múltiplo 
não pode assumir isto agora, mesmo porque tem que um valor que tem que ser repassado à próxima gestão. 
Além disto, o Distrito Múltiplo já está disponibilizando o valor de seis mil reais (R$6.000,00) para a realização 
do Instituto em Penha, mas que será feito um levantamento minucioso e, caso seja possível, mesmo que 
parcial, o repasse poderá ser feito a todos os distritos , mas isto só poderá ser definido posteriormente. 
Aproveita a oportunidade para entregar ao casal DG Rudimar e CaL Noeli  um certificado de reconhecimento 
à filhota  Patrícia Valente por ter representado o DMLD no Festival da Primavera em setembro de 2012 na 
Venezuela , a convite da PID CaL Rosane , bem representando o Distrito Múltiplo. DG Fábio Dallanora – LD-
8 – faz um agradecimento a todos pelos dias de convivência, trocas de experiências, ao CC CL Nilton pela 
forma como conduziu os trabalhos e ao DG CL  Hermann pela recepção e aos companheiros do Lions Clube 
de São Bento do Sul . DG CL Santos Pedroso filho – LD-9 – agradece e parabeniza o CL Nilton pela 
dinâmica da reunião e a forma de conduzi-la; ao CL Hermann , ao Lions Clube de São bento do Sul e a toda 
comunidade de São Bento pela receptividade, agradecer à delegação do distrito LD-9 que se fez presente e 
em especial ao PCC Jardir e CaL Solange pelo apoio e incentivo e a todos os presentes. DG CL Hermann 
Suesenbach – LD-5 – agradece ao CL  Kinoshita e sua equipe por ter confiado a organização do evento , 
registrar a presença do padrinhos Bini e Zizinha, ao gabinete da governadoria e a todos os companheiros do 
LD-5 . Agradece a presença dos ex diretores internacionais Karnopp e Rosane e a todos os presentes e aos 
governadores do seu colegiado, que admira muito e que o grupo se mantenha unido mesmo após o término 
da gestão. Pensemos que em trinta de junho não acaba o nosso compromisso com o distrito, temos que estar 
lado a lado com os próximos governadores e assumir com orgulho o comitê de honra dos nossos distritos . 
Um agradecimento especial ao Lions Clube de São Bento do Sul e  ao CL Fernando Viliczinski que 
organizaram a reunião. Agradece ao CL Hilário que cuidou do som e que é sempre presente e ao CL Helso, 
pelo trabalho realizado. Na sequência a palavra é oferecida ao Segundo Vice Presidente  do  Conselho  de  
Governadores  PDG  Cláudio Rogério Mendes – LD-3  “ cumprimenta a todos e comenta que mais uma 
reunião do consleho de governadores se encerra e foi bastante proveitosa;  ouvimos e participamos de 
importantes palestras que serão de grande valia a todos os governadores em seus últimos meses de gestão. 
Ressalto a atuação dos governadores que demonstraram conhecimentos leonísticos em seus 
pronunciamentos, de peito aberto, sem camuflar seus problemas. Não ter medo de relatar os problemas e 
buscar soluções para seus distritos. Aos primeiros e segundos vices , sugiro que colham o máximo de 
informações de seus governadores, para traçar seus planos de trabalho futuro. Uso palavras aqui ditas pelo 
nosso presidente “se parar o bicho come, se correr o bicho pega mas se juntas o bicho foge”. Sejamos 
partícipes e atuantes em nossos distritos e em nosso distrito múltiplo. Seremos agentes multiplicadores e me 
coloco a disposição de todos a qualquer hora e para o que for necessário. O agradecimento especial aos 
companheiros de são bento do Sul que nos recepcionaram tão bem e que todos retornem bem aos seus lares 
e que nos reencontremos em breve. Muito obrigado!” Ato contínuo a palavra é oferecida ao primeiro Vice  
Presidente  do conselho de governadores, PDG Olímpio Moritz – LD-5  “ cumprimenta a todos e agradece  a 
forma carinhosa da recepção feita por São Bento do Sul. Parabeniza o colegiado 2012/2013 e que cada 
colegiado possa superar oi anterior para o fortalecimento do leonismo e do distrito múltiplo LD e que nós 
temos um plano maior, que é levar a CaL Rosane á segunda Vice Presidência Internacional. Parabenizo o 
companheiro Nilton pela magnitude com que conduziu todas as reuniões. Vamos crescer em todos os 
sentidos, em serviços e em números de clubes e de companheiros . Eu e minha companheira Dora 
agradecemos a todos e vocês são exemplos a seguir. Muito obrigado!”. A palavra é oferecido ao PID CL 
Edisson Karnopp que ‘cumprimenta a todos e convida a CaL Rosenete para acompanhá-lo. Agradece a todos 
pela presença e pelas  oportunidades que foram oferecidas para falar de todos os assuntos LCIF, GMT, GLT, 
visitas dos presidente e ex presidente imediato, sobre a comissão do centenário de Lions 
Internacional.Saímos daqui muito mais felizes do que quando chegamos. Muito obrigado!”. DG Rudimar faz a 
entrega ao PID Karnopp a entrega de uma revista da Escola de Pais do Brasil que é feita em seu distrito.  Na 
sequência o PCC Helso informa que encerrou seus trabalhos como mestre de Cerimônias. Agradece a todos 
pela colaboração e compartilha o sucesso obtido em seu trabalho pela colaboração do CL Hilário com o som, 
a Sra. Solange, coordenadora de eventos do NOVOTEL de São Bento do Sul que prontamente atendeu a 
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todas as solicitações feitas a ela e a quem oferece uma forte salva de palmas do plenário. Agradeço 
sinceramente pela homenagem que recebi de todos pelo meu aniversário que será no próximo dia 4 , mas em 
especial ao meu Presidente Kinoshita , pelo carinho e atenção que sempre teve comigo , um  governador que 
se destacou quando eu era presidente do conselho de governadores e que admiro muito.Muito obrigado!” CC 
Kinoshita agradece a manifestação do PCC Helso, agradece a todos  e oferece a palavra à PID  CaL Rosane 
Vailatti que chega da Conferência do Distrito   LEO, que quase todos os distritos estavam representados , 
que ficou impressionada com a organização deles. Volto renovada e feliz com a participação do Lions Clube 
de Rio Negrinho e os presidentes LEO dos distritos estarão presentes ao jantar de hoje com os governadores. 
Volto para o meu distrito renovada e parabenizo este colegiado pelo trabalho que está realizando e que 
continuemos sempre trabalhando pelo fortalecimento do nosso DMLD, do nosso movimento leonístico. 
Presidente, parabéns e avante amigos para sempre. Obrigada! CC Kinoshita concede a palavra à PDG CaL 
Liza Ganem , secretária para alguns informes sobre o jantar da noite. “E diante do que conversamos hoje 
pela manhã, pelo licença ao DG CL Palácios, para trabalhar pela campanha da companheira Rosane junto ao 
Distrito LD-6 e tentar, junto com a tesouraria, colocar em ordem a questão da conta campanha, incentivar os 
clubes ao pagamento já que eu tenho como exemplo o meu clube que já pagou os dois anos integralmente. 
CaL Rosane, reafirmo que estamos junto, sempre. Muito obrigada!” CaL Rosane agradece a manifestação da 
CaL Liza. CC Kinoshita agradece a todos que o antecederam na fala e que disseram muito do que queria 
dizer; agradece ao fantástico colegiado pela convivência, convivência que tem sido tão ‘deixada’ ultimamente 
e que precisa ser retomada. Neste três dias, tivemos alguns contratempos mas tivemos muita convivência e 
esta faz com que a gente cresça, se eleve. Que bom que  nós sabemos coisas diferentes e podemos trocar 
as vivências. Agora a pouco eu ouvi uma frase que gosto muito: ‘estaremos junto sempre’; esta palavra junto 
é a coisa que mais me fascina. Porque quando a gente está numa convivência é onde a gente se eleva. Eu 
quero resgatar essa capacidade de convivência, do respeito mútuo, de objetivos sempre compartilhados. 
Temos quatro meses e temos tempo sim, de rever as nossas metas, as nossas trajetórias e eu confio em  
vocês. Persistir sempre, desistir jamais! E não é só até trinta de junho, é para a vida. Minha equipe poiésis, e 
poiésis significa o trabalho na forma de realização pessoal, portanto qual é a tua obra, qual é o teu legado? 
Esse é o sentido da palavra poiésis.  Vou encerrar com uma frase que gosto muito e uso muito desde que 
comecei a trabalhar com as orientações do Professor Mario Sérgio Cortella, ‘louve-me, honre-me , traia-me” 
ou seja, “podem me louvar, me honrar, mas não seja somente o meu seguidor , ultrapasse-me”. Sucesso! 
Podemos, Queremos , Devemos ! Convida a todos para fazer a oração pelo Brasil em uníssono e declara 
encerrada a segunda reunião do conselho de governadores com uma vibrante salva de palmas.  
 

 


