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ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA SEGUNDA REUNIÃO  DO CONSELHO DE GOVERNADORES 

DO DISTRITO MÚLTIPLO LD – ANO LEONÍSTICO 2012/2013 

 

Aos vinte oito(28) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze (2013), as vinte  horas, no NOVOTEL de São 

Bento do Sul – no Estado de Santa Catarina , Distrito LD-5, ocorreu a sessão solene de instalação da segunda reunião do 

Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD para o Ano Leonístico 2012/2013. A composição da mesa foi feita 

pelo PCC CL Helso Weber de Oliveira, ficando assim constituída: Presidindo a sessão o CC CL Nilton Tadanori 

Kinoshita – Presidente do Conselho de Governadores para o AL 2012/2013, PID CL Edisson Karnopp – Diretor 

Internacional 2010/2012, PID CaL Rosane Terezinha J. Vailatti – Diretora Internacional 2008/2010, Exmo Sr. Prefeito 

Municipal de São Bento do Sul Fernando Turek, PDG CL Edward Lago de Macedo – Líder GLT Área 3C – Brasil, 

convidado do CG,  CL Herrmann Suesenbach – Governador do Distrito LD-5 – anfitrião do evento, nominados  os 

Governadores do ano Distrito LD-1 CL Edinor Antonio Mariot e CaL Arluce, Distrito LD-2 CL Luiz Fernando 

Tomazelli e CaL Camila, Distrito LD-3 CaL Alda Maria Costa Mendes e PDG CL Cláudio Rogério, Distrito LD-4 CL 

Iraci Antonio Dani e CaL Maria Clara, Distrito LD-6 CL José Pacheco Palácios e Dom. Ana Rosa, Distrito LD-7 CL 

Rudimar Valente e CaL Noeli, Distrito LD-8 CL Fábio José Dallanora e CaL Léa Maria, Distrito LD-9 PDG CL  Santos 

Pedroso Filho e CaL Fátima. Solicitado aos ex presidentes do Conselho de Governadores que se colocassem em pé para 

receber o aplauso da platéia. 1º Vice Presidente do Conselho PDG  CL Olímpio Moritz, 2º Vice Presidente do Conselho 

PDG Cláudio Rogério Mendes; Menciona e agradece a cessão dos lugares a PDG Liza Ganem – secretária do CG e o 

PCC Jorge Carlos Lehmann , tesoureiro do CG. CL Fernando Viliczinski – presidente do Lions Clube de São Bento do 

Sul e Coordenador do evento. PDG CL José Evane Dutra – 1º Vice Presidente da AGDL. Formada a mesa diretora dos 

trabalhos o presidente CC Kinoshita fez a abertura protocolar e de imediato convidou  o CL Rudimar Valente  

Governador do Distrito LD-7, para fazer a oração a Deus que, de imediato convidou a todos para um minuto de silêncio 

pelos que perderam a vida em Santa Maria e por todas as famílias atingidas pela tragédia da boate Kiss. CC Kinoshita 

solicitou a todos mais um minuto de silêncio em homenagem ao Sr Edgar, pai do PDG CL Edward, que veio do Nordeste 

para visitar o DMLD, falecido há duas semanas. Ato contínuo, convidou a todos para o canto do Hino Nacional Brasileiro 

e, na seqüência, convidou o CL Fábio Dallanora, governador do Distrito LD-8 para a saudação ao Pavilhão Nacional . O 

CC CL Kinoshita, Presidente da sessão, nomeou para atuar como Mestre de cerimônias o PCC CL Helso Weber de 

Oliveira, a quem convidou para receber o colar, símbolo da função. PCC CL Helso agradeceu  a oportunidade. De 

imediato, convidou a fazer uso da palavra o CL Fernando Viliczinski, coordenador do evento que saudou e agradeceu a 

presença de todos; falou “da grande satisfação de receber a todos num evento de tão grande importância para o nosso 

distrito múltiplo LD, onde será feita a prestação de consta do primeiro semestre e serão delineadas as ações para o 

restante do ano leonístico; que todos se sintam bem acolhidos na cidade e pelo Lions Clube de São Bento do Sul 

desejando  sucesso e reiterando que São Bento do Sul está muito alegre com a presença de todos.” Na seqüência, a 

palavra foi oferecida ao governador anfitrião do Distrito LD-5 , DG CL Herrmann Suesenbach para suas considerações, 

que “cumprimentou e  desejou uma boa estada e um bom trabalho a todos e agradeceu, em especial aos companheiros que 

auxiliaram na coordenação do evento, ao Lions Clube de São Bento do Sul, e à sua CaL Gracelita pelo trabalho e  

incentivo. Desejou a todos um trabalho profícuo e aproveitou a oportunidade para fazer a entrega ao CL Fernando 

Viliczinski do prêmio excelência do ano leonístico 2011/2012 ; ofereceu também uma placa alusiva à sua passagem pelo 

Município ao presidente do Conselho de Governadores CC CL Kinoshita e despediu-se dizendo da alegria de ter tantas 

lideranças reunidas” . CC Kinoshita agradeceu e fez a leitura da placa.  Ato contínuo, a palavra foi oferecida ao Prefeito 

Municipal Sr. Fernando Turek que “saudou a todos os presentes, desculpou-se peço atraso justificando que estava numa 

reunião com associação de moradores resolvendo questões de saúde, área que o Lions  contribui bastante na cidade e com 

o qual espera continuar contando. Agradeceu pela escolha da cidade e desejou sucesso”.  Oferecida a palavra ao PDG 

Edward Lago de Macedo que agradeceu ao “Presidente CC Nilton pelo convite, a todos já nominados pelo protocolo e 

componentes da mesa, ao colegiado e a todos os presentes. Agradeceu a acolhida e a oportunidade de conversar sobre a 

missão que recebeu de Lions Internacional junto ao GLT; que são grandes as preocupações sobre a Liderança, onde 

repousa a preocupação para que aconteçam as grandes mudanças. Lions espera muito do nosso trabalho, espera muito das 

equipes GMT e GLT recém criadas e sobre as quais conversará mais pormenorizadamente durante o evento. Agradece a 

oportunidade e convida a todos os assessores GLT para a reunião da manhã seguinte. Agradece a homenagem prestada ao 

seu pai e deseja sucesso no evento”. Na sequência a palavra foi oferecida ao 2º Vice Presidente do Conselho de 

Governadores, PDG Cláudio Rogério Mendes que saúda a todos e diz que “sente-se feliz e honrado em estar neste 

reencontro; que devemos envidar todos os esforços para deixar o DMLD como o maior distrito múltiplo do Brasil e, para 

isto, é necessária a união de todos. Que os primeiros e segundos vice governadores tem que realizar um trabalho conjunto 
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com a governadoria para se chegar ao intento. É um momento de reflexão e de ação, para que o nosso distrito múltiplo 

seja cada vez maior, melhor e mais unido.” Na seqüência a palavra foi oferecida ao 1º vice presidente CL Olimpio Moritz 

que “cumprimenta a todos e reafirma a sua  disposição, e de sua companheira  para trabalhar pelo crescimento do distrito 

múltiplo;  saúda em especial aos ex governadores, visto que o mês de fevereiro é dedicado a eles. Conclama aos primeiros 

vice governadores para que se aliem cada vez mais aos governadores, assessores GLT e GMT para o sucesso deste ano 

leonístico.” Ato contínuo a palavra é oferecida à PID CaL Rosane Terezinha Jahnke Vailatti, endossada pelo Distrito 

Múltiplo LD para candidata a 2ª vice Presidente Internacional. A PID CaL Rosane “dá as boas vindas a todos e em 

especial, com muita alegria ao Presidente do conselho CC CL Nilton Kinoshita, que o Distrito LD-5 está orgulhoso com 

sua presença e de seu colegiado. Saúda aos governadores do ano, ao PID Karnopp, ao Prefeito e a todos do Lions Clube 

de São Bento do Sul, que realiza um maravilhoso trabalho na comunidade. Saúda de modo especial o PDG CL Edward, 

que veio do nordeste, Leão de juba grande que inspira as pessoas que estão ao seu lado e a quem agradece a presença e 

recomenda que transmita à sua esposa Mariza, o abraço  e que foi sentida sua ausência. Creio que esta noite é realmente 

muito especial pois é a noite do reencontro e a troca de energia que aqui é feita, nos faz retornar aos nossos lares e aos 

nossos clubes com mais disposição para o trabalho. Me sinto muito feliz em estar aqui  e podermos partilhar as 

experiências, estes trabalhos que fazemos e que juntos podemos transformar realidades e melhorar a qualidade de vida da 

nossas comunidades. Ninguém pode conhecer o futuro, mas o passado deve nos dar esperanças, então, o passado do nosso 

distrito múltiplo LD, o passado de cada distrito, de cada Lions Clube é a certeza da continuidade do nosso trabalho. É a 

certeza de que estamos atentos a inovação, a renovação, atentos às necessidades daqueles que nos rodeiam e preparados 

para enfrentar este século vinte um com muita disposição e lutando para o fortalecimento do leonismo em todos os 

segmentos; uma luta que não é minha, não é sua, é de todos nós; que não é fácil, mas é extremamente importante. Quero 

parabenizar a todos os governadores, seus cônjuges, a equipe dos governadores peças ações, pelas realizações, pelos 

acontecimentos de cada distrito e sabemos que mesmo que não consigamos realizar tudo aquilo que queremos, estamos 

sempre imbuídos desse propósito, lutando para que isto aconteça e isto nos deixa muito felizes. Cada um que faz parte 

deste distrito, cada um que faz parte do Lions do Brasil, do mundo, tem esse sentimento no coração, da luta constante 

pelo nosso leonismo cada vez mais forte. E nós temos que estar lutando pelo crescimento, pela qualidade da liderança, 

pelo aumento dos associados em termos de companheiros, companheiras e jovens, e principalmente também pelos nossos 

LEOs que realizam neste final de semana a conferência do distrito múltiplo LEO LD na cidade vizinha de Rio Negrinho, 

onde vamos nos fazer presente. Eles também estão imbuídos da vontade de acertar e de serem fortes parceiros dos Leões. 

Temos que ter sempre em mente o potencial destes jovens e dar-lhes todo o apoio necessário. Então minha grande família 

Lions e Leo, temos muito que fazer, temos muito que festejar. Quero aproveitar este momento para agradecer ao Distrito 

Múltiplo LD todo o apoio que tivemos no FOLAC – Fórum Latino Americano e do Caribe que se realizou em 

Antofagasta, onde tivemos s sala de hospitalidade do LD como candidata endossada deste Distrito Múltiplo à segunda 

vice presidência mundial . Vocês sabem que essa caminhada não é minha, é nossa! Temos que seguir adiante com muito 

ímpeto, com muito entusiasmo, com muita motivação e com muitos sonhos. É difícil mas não é impossível e com o apoio 

de vocês, com esse ombro forte, com essa mão amiga nós temos esperança de chegarmos lá. Obrigada! O FOLAC foi um 

sucesso, a sala de hospitalidade foi exitosa graças ao apoio de cada um de vocês. E quero dizer ainda, que no Lions a 

gente encontra muitas pessoas especiais, que constroem com seu exemplo, com o seu trabalho, com a sua luta um 

modelo, muitas vezes a ser imitado. E os governadores desse ano tem essa grande missão, porque eles são exemplo em 

todos os momentos para os seus liderados. Mas não podemos, em um instante, perder também a essência da humildade, 

que caracteriza o trabalho feito com amor, com carinho, com perseverança e com muita dedicação. Nós Servimos! Esse é 

o nosso lema. Queremos, podemos, devemos é o lema do nosso presidente, é o lema que nos acompanha nesse ano 

leonístico. Sintam na ternura do nosso forte abraço a sintonia do nosso ideal. Amigos para sempre! Muito  obrigada!”.  A 

PID CaL Rosane Vailatti foi bastante aplaudida  e, na sequência a palavra foi oferecida ao PID Edisson Karnopp que 

iniciou seu pronunciamento pedindo “que todos olhassem para o alto e agradecessem a Deus pela feliz oportunidade de 

estar com todos os presentes, companheiros, amigos do distrito Múltiplo LD, a minha casa, a minha família leonística. 

Assim meu companheiro presidente caro Nilton, em teu nome quero saudar a todos os companheiros . Uma saudação 

especial, por uma questão de justiça, porque neste último ano leonístico, dentre os feitos que nós do Múltiplo LD, que nós 

do Brasil, que nós da área estatutária três (3), que com muito orgulho represento, tivemos o prazer, a honra, a satisfação 

incomum de anunciar ao mundo que a nossa área três (3), dentre tantas outras realizações, acabava de concretizar um fato 

muitíssimo importante que todos vocês já leram mas é bom relembrar, então, na pessoa de Rosane Vailatti, nossa querida 

ex diretora, eu quero homenagear e reconhecer, a todas as mulheres aqui presentes porque, como disse, tivemos a feliz 

oportunidade de dizer ao mundo, e isto foi reconhecido internacionalmente, pela nossa Associação Internacional de Lions 

Clubes , que a nossa área estatutária três (3) , somos sete (7) áreas no mundo, nós fomos a primeira área do mundo que 

atingiu quarenta por cento (40%) de mulheres associadas. Um aplauso para todas vocês e muitíssimo obrigado! É sempre 

um prazer enorme para alguém que representa uma área quando pode chegar e dizer ‘aqui tem café no bule’. É o que 

disse a nossa Companheira Rosane, que é o nosso distrito múltiplo LD; nós temos muito orgulho, muita satisfação de 

pertencermos ao nosso LD, ao leonismo do Brasil e ao leonismo da nossa área estatutária três (3), América e Caribe que 

nós representamos. Quero também reconhecer na pessoa do nosso companheiro o Excelentíssimo Prefeito Fernando, a 

todas as pessoas, a todos os moradores, a toda população desta belíssima cidade de São Bento do Sul . Eu dizia hoje aos 

companheiros com os quais tivemos a oportunidade de conversar aqui, uma região belíssima, uma cidade magnífica e 

tudo o que se vê e aqui se faz é maravilhoso. E aqui estamos sendo também recebidos de uma forma espetacular, como já 

vimos pelas palavras do nosso presidente Fernando e pelo prefeito da cidade. A nossa agenda de trabalho que começa 

amanhã é pesada, mas estamos aqui para isto, para enfrentar e vencer os desafios que nos são colocados; é para isso que 

somos líderes. Meus queridos companheiros, companheiras, jovens LEOs, apesar de sermos sete por cento (7%) dos 
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Leões do mundo em nossa área estatutária, somos dezesseis (16%) de LEOs do mundo. Os jovens são hoje o presente e o 

futuro, não só do leonismo, mas do nosso país e porque não dizer, da humanidade. Com este espírito de responsabilidade, 

crescimento de quadro social, preparo de nossas lideranças; falar sobre os nossos trabalhos maiores: Visão, Lions Quest 

que nada mais é que o interesse pelos nossos jovens e tantos outros que constam da nossa agenda, teremos dias lotados e 

que todos estejam suficientemente inspirados com a alegria e a satisfação de servir, que sempre deve estar presente nos 

nossos corações, nas nossas mentes para que possamos sair daqui, ao término do nosso encontro dizendo: missão 

cumprida! Que saiamos daqui reenergizados e vamos conseguir as metas a que nos dispusemos quando, como 

governadores nesse ano, aceitamos o desafio de sermos os responsáveis pelos nossos distritos, porque são realmente os 

governadores nos distritos, os presidentes nos clubes que fazem ou deixam de fazer o sucesso do nosso movimento 

leonístico a volta do mundo. Uma feliz inspiração a todos e que possamos nos abraçar felizes, contentes e com a 

consciência do dever cumprido e do sucesso alcançado ao término deste nosso eventos. Muito obrigado!”. O PCC Helso 

declara encerrado o trabalho como Mestre de Cerimônias, agradece a confiança nele depositada e devolve o colar, 

símbolo da função. O CC CL Nilton , Presidente agradece ao PCC Helso pelo trabalho e oferece a palavra à PID CaL 

Rosane para proceder a entrega de um mimo ao PDG Edward Lago, um livro de receitas do Estado de Santa Catarina. CC 

CL Nilton Kinoshita, informa que se aproxima o final da sessão e pede que o PDG CL Olímpio assuma a presidência dos 

trabalhos para que se dirija ao púlpito para suas considerações. Que “a intenção inicial era encerrar os trabalhos assim que 

fosse concluído o trabalho do Mestre de cerimônias, mas que durante o dia, muitos companheiros o procuraram para que 

falasse alguma coisa e inicia agradecendo a presença do Prefeito Municipal de São Bento do Sul, CL Fernando Turek, do 

PDG Edward, que veio de tão longe para prestigiar o evento e trazer a sua experiência, a sua competência, a sua 

habilidade ; agradece a presença dos líderes internacionais PID Rosane, PID Karnopp e a cada um dos presentes. Estamos 

no fim do início de uma jornada de trabalho, estou muito animado, mas mais feliz ainda pela oportunidade do reencontro, 

pela oportunidade da convivência, palavra tão pouco valorizada nos dias de hoje, talvez por estarmos um pouco distraídos 

em relação a isso. E um dos objetivos desse encontro, se não for o mais importante, é justamente o conviver, o 

compartilhar, o juntar, apoiados sempre no sentimento da amorosidade e do companheirismo. E é preciso aproveitar estes 

momentos, afinal, sempre é tempo de “balanço”, de rever trajetórias , de refazer escolhas e o tempo passa, estamos ai já 

há quatro(4) meses meus companheiros, minha equipe “Poiésis”, do findar da nossa gestão e este encontro nos chama 

especialmente para que nós possamos balizar as nossas atuações e rever algumas trajetórias. E nesta hora eu não quero 

entrar no mérito da religiosidade , mas vem à minha mente, talvez inspirado pelo nosso Companheiro Dutra, uma frase de 

Jesus de Nazaré, uma frase fortíssima que eu acho magnífica : “Quero que tenhais vida e vida em abundância!” e para que 

a vida seja em abundância, temos que estar sempre dispostos a querer mais, fazer mais na busca de resultados em todos os 

sentidos, e esse poder que nós Leões temos precisa estar sempre a serviço da vida e da vida em abundância. E para termos 

resultados positivos e a abundância é necessário que tenhamos competência coletiva. Afinal, existe uma conversa que é 

mais antiga que usava a noção de competência como individual , isto é, há uns vinte ou trinta anos atrás, quando se dizia 

assim : “a minha competência acaba onde começa a do outro!” E quem tinha competência dizia : “eu vou guardar pra 

mim, senão alguém vai tomar o meu lugar”. E quem tinha uma incompetência ou alguma dificuldade dizia: “eu não vou 

falar prá ninguém, senão me mandam embora”. Estas duas atitudes hoje são muito perigosas; num mundo de velocidades, 

de mudanças, de alteração, de rapidez de processos é preciso que uma organização fortaleça a competência individual 

atrelada ao conjunto dos indivíduos. Há uma frase antiga de Guimarães Rosa, que muitos já conhecem, que me ouviram 

falando : “É junto dos bom, que a gente fica mió”. Adoro essa frase e não me canso de citar porque ela carrega uma 

verdade tão profunda. Mas há uma outra frase antiga de Guimarães Rosa, que todo mundo sabe que diz o seguinte : “ se a 

gente corre , o bicho pega! Se  a gente para, o bicho come! Mas existe a terceira parte que foi suprimida e que veio a tona 

desde que começamos o Estado democrático do direito, e que diz o seguinte : “ se a gente se junta , o bicho foge”. Desse 

ponto de vista, a competência coletiva é aquela que admite a idéia, acata e pratica que minha competência não acaba 

quando começa a do outro mas, isso sim, que a minha competência acaba quando acaba a do outro. Quando numa 

empresa, numa organização, numa diretoria , num setor alguém perde uma competência, eu perco. Se alguém ganha 

competência, eu ganho! Então, nessa direção eu preciso lembrar de dois princípios que uma organização ou empresa, que 

tenha uma inteligência estratégica ela coloca: primeiro, quem sabe, reparte . Segunda, quem não sabe , procura! 

Humildade! Aí sim a nossa organização terá possibilidade de fazer com que “os bãos “ juntos fiquem “mió”! Aí sim 

teremos associados motivados, engajados, clubes atuantes, possibilidades maiores de fundação de clubes, Distrito 

fortalecido, Distrito Múltiplo representativo, área geográfica reconhecida, Associação Internacional bem sucedida. E 

dentro desse pensamento sistêmico, lembremos da frase: “quero que tenhais vida e vida em abundância!” Eu costumo 

dizer que não se gerencia o que não se mede, que não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, 

não há sucesso no que não se gerencia. Então, vamos à obra! E aqui então eu finalizo as minhas palavras desejando, do 

fundo do meu coração, que tenhamos um Conselho muito, bastante produtivo, com tranqüilidade e em paz, 

principalmente, com bastante serenidade. E estar em paz é viver com a clareza de fazer o que precisa ser feito, naquilo 

que dá integridade, naquilo que dá honestidade, naquilo que dá felicidade. O resto, como dizia o grande Shakespeare, “ o 

resto é silêncio!”. Queremos, podemos e devemos persistir sempre e desistir jamais! Obrigado e sucesso a todos!” 

Convida a todos para a oração pelo Brasil e declara encerrada a sessão de instalação da segunda reunião do conselho de 

governadores do Distrito Múltiplo LD e convida a todos para uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional.  

 


