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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNADORES DO DISTRITO 

MÚLTIPLO LD – AL 2015/2016, REALIZADA DIA 17 A 21 DE MAIO DE 2016 EM FOZ 
DO IGUAÇU PR 

 

DIA 18/05/2016 

PRIMEIRA e SEGUNDA SESSÕES PLENÁRIAS 

3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNADORES - AL 2015-2016 e SEMINÁRIO PARA 

FORMAÇÃO DE DIRIGENTES E LIDERANÇAS LEONÍSTICAS, realizado no dia 18 de maio 

de 2016, nas dependências do Hotel Golden Park Internacional na Rua Almirante Barroso 

2006, na cidade de Foz do Iguaçu/PR 

PRIMEIRA PLENÁRIA 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, tendo como local as 

dependências do Hotel Golden Park Internacional na Rua Almirante Barroso 2006, na 

cidade de Foz do Iguaçu/PR, às 08 horas da manhã teve início a primeira sessão 

plenária da 3ª Reunião do Conselho de Governadores - AL 2015-2016 convocada para 

atender o dispositivo estatutário do artigo 24, inciso I que tem dentro de si o Seminário 

para Formação de Dirigentes e Lideranças Leonísticas do Distrito Múltiplo LD. A mesa 

diretora dos trabalhos foi  composta pelo PCC Helso Weber de Oliveira e ficou assim 

constituída: CC João Péricles Goulart, Presidente do Conselho de Governadores do 

Distrito Múltiplo LD; PDG Tosihiro Ida, Orador Oficial do Seminário; PID Rosane 

Teresinha Janhke; Governadora do Distrito LD-1, DG Neiva Anna Genari Scalco, anfitriã 

do evento; na mesa dos dirigentes e de extensão os Governadores dos Distritos LD-2 

a LD-9 assim presentes: DG Carlos Enor Lindemann, DG Leovegildo Filho Costa e Silva, 

DG Eusébio de Vargas Neto, DG Danilo Pacheco Escaramusa, DG Ademir Paulino 

Ferrarini, DG Maria Leonora Ribeiro, DG Roberto Farias (Dunga) e DG Mário José 

Antônio Salvador, os Governadores Eleitos, os 1º.s Vice-governadores eleitos; os 2º.s 

Vice-governadores eleitos; os Secretários e Tesoureiros indicados aos Distritos que 

compõe o Múltiplo, CLEO Miguel Fernando Ramos Rodrigues, representando a 

presidente do Distrito LEO LD; I-PCC Cláudio Rogério Mendes; os Past-presidente do 

Conselho de Governadores, na mesa de extensão, 1VCC Ari Galera, 1º. Vice Presidente 

do Conselho de Governadores do CG DM LD; 2VCC Luiz Roberto Gobbi, 2º Vice-

Presidente do CG DM LD; o Secretário do Distrito Múltiplo LD, CL Carlos Eugenio 

Carneiro de Melo e o Tesoureiro do Distrito Múltiplo LD, CL Luiz Fernando Torres 

Cardozo e finalmente o Diretor Geral da Convenção, PDG Idercildo Thomé. ABERTURA: 
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- O presidente do CG, que invocando a Deus pela grandeza da pátria, deu por iniciada 

a Primeira Plenária da 3ª. Reunião do CG DM LD, chamando o DG Eusébio de Vargas 

Neto para fazer a invocação a Deus, com todos em pé e em silêncio. Em seguida foi 

entoado por todos os presentes a primeira estrofe e o estribilho do Hino à Bandeira. O 

presidente indicou o PCC Helso de Oliveira para a função de Mestre de Cerimônia, 

colocando-lhe o medalhão indicativo da função, que agradeceu a honraria. ORADOR 

OFICIAL: - De imediato passou a palavra ao Orador Oficial, PDG Tosihiro Ida, do 

Seminário para Dirigentes e Lideranças do Distrito Múltiplo LD, que agradecendo a 

oportunidade e se sentido honrado com a oportunidade de dar a aula inaugural na 

presença dos dirigentes atuais e futuros do maior distrito Múltiplo da América Latina e 

Caribe, discorreu sobre os grandes desafios dos próximos dirigentes, mostrando dados 

estatístico dos Lions Clubes no mundo, no Brasil e no DM LD, enfatizado e motivando 

a todos na busca do crescimento, atestando que toda ajuda deve ser dada ao diretor 

de associados que é em última instância o responsável a prestar contas do desempenho 

das metas de crescimento estabelecidas. Informou que os detalhes e cópia fiel do 

material de sua palestra está no site do Distrito Múltiplo LD em pasta a ser divulgada 

aos participantes, concluindo com sua frase “Querer é Fazer Acontecer”, tendo sido 

aplaudido ao final. CENTENÁRIO: - Na sequência foi convidado o PCC Helso para falar 

sobre o Desafio de Serviços do Centenário de LCI e da mesma forma informa que o 

material de sua palestra está no site do Distrito Múltiplo LD em pasta a ser divulgada 

aos participantes. Maiores informações devem ser procuradas no site de Lions 

Internacional, na parte de comemorações do centenário onde existe farta 

documentação a respeito e que qualquer informação ainda necessária deve ser buscada 

com os coordenadores distritais conforme contatos disponíveis na Assessoria do 

Centenário no site do Distrito Múltiplo LD. SEMINÁRIO DE DIRIGENTES: - Após essa 

palestra, o Coordenador do Seminário, PCC Rigo informou as sistemáticas a serem 

utilizadas durante o seminário e chamou, com a participação de todos, o 2VGD Jardel 

da Mota Pacheco para discorrer “Como está sem meu AL, dificuldade e conquista”. 

Informou sobre sua experiência que está sendo conseguida durante este ano para 

poder elaborar um planejamento futuro. A interface com GLT está sendo proveitosa, 

bem como o Desafio para o Centenário, atestou. Descobriu que as interfaces e 

treinamentos com os presidentes de Divisão ou Região, para disseminar as orientações 

são ótimas para fazer chegar aos clubes as mesmas. A participação no FOLAC também 

é muito importante para se ter contatos com companheiros de outras áreas geográficas. 

O acompanhamento dos indicadores mantidos pelo LCI é outro fator que deve ser 

acompanhado pelos futuros governadores para se obter conhecimento da situação dos 
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Lions Clubes de sua área, tanto nos aspectos físicos, de realizações e financeiros, entre 

outros pontos abordados. Na sequência o Coordenador chamou a 1VGD Maria de 

Lourdes Gobbi para dar sua contribuição no mesmo tema. O conhecimento do lema do 

futuro Presidente do CC deve ser conhecido em sua profundidade para integração com 

todos os demais governadores, quando chegar a sua vez. Nessa condição o futuro 

governador deve pensar e criar o seu lema para definir como vai trabalhar em seu ano. 

O planejamento de seu ano deve ser estabelecido em uníssono e terá sucesso se cada 

um executar seu papel. É importante conhecer cada clube para estabelecer as metas. 

O gabinete deve ser composto com nomes mais próximos possíveis do ideal e para tal 

a pesquisa de qualificação deve ser feita durante esse período. Acompanhar os sucessos 

e dificuldades pelas quais passam os clubes de forma a conhecer o que está 

acontecendo para poder propor diretrizes adequadas. Respeitar as diferenças de cada 

clube, pois o que serve para um pode não ser adequado para outro. O Assessor a ser 

escolhido para o AL deve ser compatível com o perfil da pessoa a ser escolhida. O 1VDG 

deve acompanhar as dificuldades que os clubes têm para registrar suas ações, pois 

para poder registrar o progresso as ações devem ser informadas pelo sistema 

disponibilizado pelo LCI. Na sequência foi a vez do DG Roberto Farias (Dunga) para dar 

seu depoimento sobre como está seu o seu AL. A Dedicação e o exemplo é muito bem-

vindo na participação do governador é o mais importante. O governador tem que 

incentivar o clube e estar presente em todos os momentos, sem cobrança, mas com 

exemplo, mostrando que está disposto a tudo, com otimismo e sem descanso, pois o 

governador só poderá descansar a partir de 30 de junho, no término de seu mandato. 

Sonhar, lutar e fazer acontecer para poder dizer “como foi bom ser governador”, 

finalizando com “não é o desafio com que nos deparamos que determina o que somos 

ou estamos nos tornando, mas a maneira como respondemos ao desafio. Somos 

combatentes e idealistas, mas plenamente conscientes, porque o ter consciência não 

nos obriga a ter teoria sobre as coisas. Só nos obriga sermos conscientes. Dignidade 

para vencer, liberdade para provar e quando acreditarmos em nossos sonhos nada é 

por acaso. Vocês acreditam no sonho nós acreditamos e com isso faremos o Lions cada 

vez maior e melhor”. O Coordenador informa que cumpriu mais uma etapa do seminário 

com plena certeza que está contribuindo para as funções a que estão designados. O 

Mestre de Cerimonia retornou a palavra ao Presidente do CC, que informou que cada 

treinando não deve levar dúvidas para casa e se ainda dúvidas restarem poderão ser 

questionadas a cada um dos expositores em qualquer tempo. Dada a palavra ao 

Secretário CL Carlos Eugenio, este informou sobre a distribuição das turmas do 

seminário, ficando os trabalhos da reunião do Conselho de Governadores suspensos 
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por quinze minutos, como intervalo e deve ser retornado ao mesmo ambiente em que 

estamos conduzindo a reunião do CG. 3ª RCG: - No retorno, o Presidente do Conselho 

de Governadores, CC João Péricles Goulart deu prosseguimento na pauta prevista para 

a reunião, com a leitura da ata da 2ª. RCG realizada em Caxias do Sul de 18 a 20 de 

fevereiro de 2016. A DG Neiva do LD-1 solicitou a dispensa da leitura da Ata, colocado 

em votação foi aprovada a dispensa. Em seguida colocando em discussão o conteúdo 

da ata e como ninguém se manifestou foi colocada em votação, tendo sido aprovada 

por unanimidade. Sobre assuntos pendentes da 2ª. RCG, o DG Danilo do LD-5 ainda 

na 1ª. RCG ficou de ser decidido a criação de um selo para colocação em todo 

correspondência oficial para comemoração do centenário de LCI, mas veio uma moção 

de um clube solicitando a mesma definição. O Secretário CL Carlos Eugenio informou 

que tal assunto voltou e foi entregue à Comissão de Moções para análise, o que será 

feito, tendo a sugestão de se utilizar a mesma logo definida por Lions Clubs 

International. COMISSÕES TÉCNICAS: - O Próximo assunto é sobre a designação das 

comissões técnicas para a XVII Convenção do Distrito Múltiplo LD. Por proposição do 

Presidente do Conselho, conforme artigo 15, parágrafo 6º do Estatuto do DM LD, o 

mesmo emitiu a Resolução número DGs 002A/2015/16 com a seguinte redação 

”Assunto: Indicação de membros de comissões para XVII Convenção do DM LD. O 

Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, usando das atribuições 

constantes no Estatuto do Distrito Múltiplo LD, no seu artigo 15, parágrafo 6º, com 

aprovação do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, resolve: Artigo 1º. 

Designar as seguintes Comissões Técnicas para atuarem na XVII Convenção do Distrito 

Múltiplo LD a se realizar em Foz do Iguaçu de 19 a 21 de maio de 2016: I. Comissão 

de Moções: a. PDG Iraci Antonio Dani; b. PDG Denério Neumann; c. PDG Silvino 

Schlickmann; II. Comissão de Estatutos e Regulamentos: a. PCC Orley Ademar Ickert; 

b. PCC Cláudio Miessa Rigo; c.CL Ranolfo Vieira; III. Comissão de Credenciais: a. PDG 

Felisbino Imthon Bueno; b. CaL Lis Gabardo Waluszko; c.CL Jailson de Oliveira Felipe; 

IV. Comissão de Orçamento: a. PDG Celito Schlickmann; b. PDG Elisbão Isvaldir 

Antunes; c. PDG Renate Hass; V. Comissão de Indicação de Candidatos: a. PCC Douglas 

de Mendonça Thompson; b. PDG Mônica T. L. Bessa; c. CL Vilnei Edmundo Lenz; VI. 

Comissão de Eleições: a. PDG Tosihiro Ida; b. PDG Vilmar Capanema; c. PDG Antonio 

Elton Zarth. Artigo 2º. As referidas comissões deverão iniciar seus trabalhos no dia 18 

de maio de 2.016, juntamente com a Abertura da XVII Convenção do Distrito Múltiplo 

LD. Artigo 3º. Ficam revogadas decisões anteriores que sejam conflitantes com a 

presente que passará a ter aplicação imediata. Ponta Grossa, 18 de maio de 2.016. 

Original assinado por CC João Péricles Goulart”. Foi informado pelo Secretário que os 
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membros indicados para a Comissão de Credenciais ainda não se encontram presentes 

em Foz do Iguaçu e que possivelmente terá que ser modificada, o que será feito até o 

dia da abertura da convenção. REGIMENTO INTERNO: - O próximo assunto é sobre 

a proposição e votação do CG para o Regimento Interno da Convenção, o que deverá 

ser submetido aos delegados da convenção. Discutido o assunto DG Danilo se 

manifestou informando que seguindo o estatuto atual do DMLD assim é o processo para 

aprovação dessas normas, mas se for feita alteração do mesmo, haverá necessidade 

de se alterar outros documentos oficiais. Essas alterações deverão ser amplamente 

discutidas inclusive em Fukuoka, Japão, na Convenção Internacional, sendo necessário 

o DM LD aguardar novas alterações. DG Danilo levantou outras questões referentes à 

estrutura do Múltiplo, inclusive sobre a indicação do Presidente do Conselho de 

Governadores como sendo um membro do próprio Conselho de Governadores, 

composto apenas pelos Governadores em exercício e não mais por um Past-

Governador. O assunto deverá ser debatido amplamente e por orientação jurídica o 

assunto deve aguardar novas definições por parte da Diretoria Internacional e por LCI. 

O Secretário CL Carlos Eugenio informou também que as traduções feitas para o 

português, nos estatutos padrões de LCI alterou os termos neste idioma, mantendo os 

mesmos termos em inglês. Alertou que o que está em discussão agora pelo Conselho 

de Governadores é apenas o Regimento Interno a ser proposto para a Convenção que 

será iniciada em dois dias, o que será submetido aos delegados para utilização na 

própria convenção. Feito esse esclarecimento o Presidente CC Péricles colocou o citado 

documento em votação que foi aprovado pelos membros do Conselho de Governadores 

do DM LD. PROCESSOS: - A seguir o Presidente solicitou a entrega dos processos para 

as Comissões Técnicos dos Governadores, tendo o secretário CL Carlos Eugenio 

informado que as Comissões Técnicas do Conselho devem registrar as moções que 

chegaram a cada Comissão do Conselho para encaminhamento às Comissões Técnicas 

da Convenção, para análise e apresentação aos delegados, tendo o Secretário entregue 

a cada representante da Comissão Governador os assuntos encaminhados. O 

Presidente informou que os assuntos apresentados devem retornar ao Conselho de 

Governadores para leitura das respectivas atas para discussão e votação dos pareceres. 

Os trabalhos a seguir foram suspensos para o intervalo, devendo retornar às 14 horas.  

SEGUNDA PLENÁRIA 

Ao retorno para a Segunda Plenária da 3ª. Reunião do Conselho de Governadores, 

presentes todos os membros Governadores, o Presidente solicitou manifestação das 

Comissões Técnicas do Conselho de Governadores e a primeira inscrita foi a Comissão 
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Técnica de Estatuto e Regulamento, composta por DG Neiva Genari Scalco, DG 

Carlos Enor Lindemann e DG Maria Leonora Riberio Martins tendo a DG Maria Leonora 

lido o relatório escrito no respectivo livro de atas, informando que não houve nenhum 

processo sobre esse assunto, que foi aprovado pelo CG. Na sequência foi a vez da 

Comissão de Distritos, Clubes e Associados, composta pelos DGs Leovegildo Filho 

Costa e Silva, Eusébio de Vargas Neto e Ademir Paulino Ferrarini, tendo DG Eusébio 

lido o relatório escrito no respectivo livro de atas, informando que não houve nenhum 

processo sobre esse assunto, que foi aprovado pelo CG. Na sequência apresentou-se a 

Comissão Técnica de Moções, composta pelos DGs Carlos Enor Lindemann, DG 

Danilo Pacheco Escaramusa e Ademir Paulino Ferrarini, tendo o DG Danilo feito a leitura 

da ata, tendo recebido três assuntos: Assunto 1: Selo comemorativo para o centenário 

de LCI – apesar da moção não atender os requisitos formais a Comissão não analisou 

o mérito, mas o assunto sobre o selo comemorativo já foi normatizado, sendo que os 

Distritos e Clubes devem nas correspondências oficiais levar a logo marca criada por 

LCI sobre o centenário, o que foi colocado em votação foi aprovado pelo Conselho de 

Governadores. Assunto 2: Sobre apoio formal à candidatura da PID Rosane emitido 

em 02/04/2016 pelo DG Dunga, a Comissão de Moções entendeu que a presente moção 

não atende os requisitos formais e deixou de analisar o mérito visto que também a 

Convenção Extraordinária realizada em Itá SC, em setembro de 2015 já aprovou o 

endosso da respectiva candidata, o que foi colocado em discussão a aprovação, tendo 

sido mantido o apoio formal já existente e aprovado os termos da ata. Assunto 3: 

criação do fundo de campanha assinada pelo PCC Rogério Mendes, de 20/03/2015 em 

Palhoça, que também não atende os requisitos formais e legais e regimentais com a 

Comissão rejeitando, sendo colocado em votação foi aprovado o parecer da Comissão. 

Assunto 4: Propõe o encaminhamento ao LCI no dia Mundial com a ONU, para que LCI 

tenha um programa de auxílio aos refugiados que foi proposto para Comissão que seja 

encaminhada à Convenção para apreciação, o que foi colocado em votação e aprovado 

pelo Conselho de Governadores. A seguir foi apresentado o relatório da Comissão de 

Convenção, Eventos e Política Leonística, composta pelos DGs Neiva Genari Scalco, 

Roberto Farias Dunga e Mário José Antônio Salvador, lida a ata pelo DG Dunga tendo 

recebido duas indicações. Indicação 1: LD-8 indica 1VCC Ari Galera para o cargo de 

Presidente do CG DM LD. Indicação 2: O LD-8 indica CLEO Miguel Rodrigues Neto para 

concorrer à Presidência do Distrito LEO LD. Indicação 3: Os Lions Clubes de Chapecó 

ratificam a cidade de Chapecó para sede da XVIII Convenção do DM LD em 04 a 06 de 

maio de 2017. Indicação 4: Indicação do Lions Clube Apucarana Vitória Régia e 

Distrito LD-6 do nome da PDG Liza Ganem Novaes para concorrer a Segunda Vice-
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Presidente do CG DM LD. Indicação 5: do Lions Clube Carazinho Glória do nome do 

2VCC Luiz Roberto Gobbi para concorrer ao cargo de 1VCC do CG DM LD. Indicação 6: 

Da DG do Distrito LD-7 e do 2VCC Gobbi da cidade de Passo Fundo RS como sede da 

XIX Convenção do DM LD em maio de 2018.Colocada as seis indicações em discussão 

e depois em votação, o Conselho de Governadores aprovou as indicações dos locais das 

próximas convenções para ratificação na XVII Convenção, conforme trata o artigo 17 

incisos XIII e XIV do Estatuto do DM LD e o encaminhamento dos nomes de candidatos 

para a Comissão de Indicações da XVII Convenção para submeter aos delegados da 

mesma, conforme artigo 19 do estatuto do DM LD. A última Comissão a apresentar o 

relatório é a Comissão de Finanças e Auditoria, composta pelos DGs Leovegildo 

Filho Costa e Silva, Danilo Pacheco Escaramusa e Mário José Antônio Salvador, que 

ainda precisa de tempo para apreciação o que será feito até o dia de amanhã. Na 

sequência foi apresentado o relatório da Tesouraria pelo 2VDGE do LD-1, CL Luiz 

Fernando Torres Cardozo, até o mês de abril 2016. As receitas no período é a soma do 

3º.Tri (R$ 55.962,50) mais abril/16 (R$ 6.242,50) mais as receitas financeiras (R$ 

2543,07). Comparando-se com o orçamento aprovado temos um saldo positivo de R$ 

4.351,93. Nas despesas o fundo administrativo geral até abr/16 chegou a R$ 

37.680,52. Comparando-se com o orçamento aprovado temos no fundo administrativo 

R$ 16.425,13 de saldo, no fundo de RCG temos saldo de R$1.785,10; no Fundo da 

Convenção, R$ 12.991,25; no fundo LEO temos R$ 4.637,55; no Fundo Seminário 

temos saldo de R$ 5.278,60 e no fundo administrativo do Arquivo do CG temos um 

saldo de 4.345,55. Finalmente a soma de todas a despesa nos leva a um saldo a realizar 

de R$ 45.463,51 se comparado com os valores do orçamento aprovado. No balancete 

ativo e passivo temos até abril/16, R$ 193.719,72. No faturamento previsto e pago 

pelos distritos, as discrepâncias se deram apenas no LD-4 que erroneamente pagou 

duas vezes, sendo que o excedente foi devolvido no mês de maio (R$ 8.602,50). No 

Distrito LD-6 por engano de faturamento se deixou de cobrar o valor das Unidades 

Familiares (R$ 465,00), que também será acertado proximamente. No Distrito LD-9 

havia um saldo anterior não pago (R$ 2.252,50) e com o pagamento feito ainda assim 

fica um saldo devedor de R$2.417,50. Os demais distritos estão completamente em 

dia. Na divulgação da marca LIONS foi recebido de LCI R$ 24.800,00 e efetuados 

diversos aplicações em 2015 e 2016, restando um saldo de R$ 3.600,00 pelo qual 

devemos efetuar os ajustes e prestar contas com LCI. Nas verbas de campanha temos 

um saldo em maio/19 um saldo de R$ 29.954,26. Foi informado que as transparências 

apresentadas durante seu relatório estão disponibilizadas na pasta protegida do site do 

DM LD. Tendo sido colocado em discussão e em votação, foi aprovado pelo CG, devendo 
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o mesmo, no momento oportuno e completado o semestre, ser levado ao conselho 

fiscal e auditoria. PCC Helso colocou que os valores da campanha devem ser levados 

aos distritos e aos clubes como informação o que foi endossado pelo Presidente do CC 

para que fiquem com conhecimento da prestação de contas dessa verba. Nesse 

momento a PID Rosane fez sua observação sobre as verbas de campanha e reafirmou 

que esses valores são administrados pelo Presidente do Conselho e pelo Tesoureiro e 

que tal verba não passa em momento algum para a pessoa da candidata, mas sim para 

cobrir despesas da representatividade que o Distrito Múltiplo faz. O Presidente Péricles 

manifestou que a candidatura é do Múltiplo LD e não da CaL Rosane, assim sendo a 

PID não deve se preocupar com mais esse ponto constrangedor para si, mas quem 

deve se preocupar e dar continuidade à candidatura é do Distrito Múltiplo LD. O DG 

Carlos Lindemann afirmou que os associados do seu Distrito LD-2 não contribuem e 

que levará uma posição de que o pagamento seja feito pelo distrito diretamente, 

sugerindo que a candidata poderia estar presente em algumas reuniões do seu distrito 

e de todos os demais para envolver os associados na programação da candidatura, o 

que vai depender muito da sua agenda, sendo que a candidata está sempre disponível 

e quando houver agenda terá satisfação em aceitar os convites dos distritos. DG Dunga 

do LD-8 informou que também sonha com o mesmo sonho da candidata e que no seu 

distrito foi informado aos clubes sobre a longa caminhada que significa ter candidatura 

internacional. A cobrança dos clubes deve ser feita de forma incisiva pelo tesoureiro 

distrital com apoio do governador. RELATÓRIO DOS DISTRITOS: - A seguir foi dada 

a vez a cada governador para apresentar seu relatório. Iniciado com DG Dunga do LD-

8, que relatou, entre outros importantes pontos, sobre a realização de metas e que a 

melhor forma de conseguir alcançar as metas é trabalhar e mostrar as ações que 

fazemos, pois assim seremos atrativos para a sociedade e novos associados devem 

aparecer. Os novos associados serão aditivados quando o clube mostrar a que veio e 

como pode contribuir com suas comunidades. Não adianta termos associados 

fantasmas pois isso até prejudica a vinda de novos. A força de trabalho efetivada com 

associados que fazem coisas incríveis atrai muitos outros. A visibilidade do clube deve 

ser sempre mostrada para a sociedade e com isso teremos sempre possibilidade de 

ultrapassar as metas. A seguir a DG Maria Leonora do LD-7, informa que distrito fundou 

um clube e que tem mais dois para fundar e o distrito como um todo está 25 positivo. 

Outro ponto importante é com relação ao trabalho com os LEOs Clubes que fazem um 

trabalho maravilhoso e deve ser incentivado. DG Nora apresentou em vídeo as 

participações do distrito em suas ações. Foi informado que as transparências 

apresentadas durante seu relatório estão disponibilizadas na pasta protegida do site do 
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DM LD. Na sequência DG Ademir Paulino Ferrarini do LD-6, apresentou seu relatório 

em forma de slides que, da mesma forma, foi disponibilizado na mesma pasta protegida 

no site, mostrando a participação do distrito nas ações da sua área de atuação, tendo 

ainda fundado dois novos clubes. Na sequência os trabalhos foram interrompidos para 

um intervalo de quinze minutos. No retorno foi dada a palavra ao DG Danilo Pacheco 

Escaramusa do LD-5 que apresentou seu relatório, informando seu lema leonistico, as 

dificuldades que foram transformadas em oportunidades e com trabalho, algumas 

foram resolvidas, tendo sido feita a fundação de um núcleo e recuperando outros, 

inclusive com indicação do LD-8, agradecendo ao DG Dunga pelo apoio. O Distrito fez 

diversas visitas aos clubes. Informou que foi obtido dois subsídios de LCIF com dez mil 

dólares cada um, tendo feito e sido aprovada a prestação de contas. Foi realizada a 

Convenção Integrada de Santa Catarina, tendo um custo baixo e ainda teve um retorno 

apreciado, com a participação de diversos companheiros aqui presentes, inclusive 

alguns dos dirigentes de nosso múltiplo. Concluiu atestando que sempre é tempo de 

fazer diferente. Na sequência foi passada a palavra para DG Eusébio de Vargas Neto, 

do LD-4, que agradeceu a presença de seu gabinete e o carinho demonstrado de todos 

para com a CaL Tânia. Informou que foi fundado um clube LEO em São Pedrito, somente 

de meninas, algo inédito no Distrito, no Múltiplo e quiçá no mundo. O Governador 

participou de 53 visitas aos clubes, tendo apenas um clube com menos de 20 

associados, encerrando seu relatório. A seguir o Mestre de Cerimônia passou a palavra 

para DG Leovegildo Filho Costa e Silva do LD-3 para apresentação de seu relatório. 

Informou que foi fundado recentemente um clube de LEO em Bajé, RS, que fica ao lado 

de São Pedrito, do LD-4. Foram feitas visitas a 54 dos 56 clubes, sendo que um deles 

foi proposto seu fechamento por vir se arrastando há diversos anos e o outro por não 

ter nenhuma integração com os demais clubes de Lions. Foram feitas todas as reuniões 

do Conselho Distrital, com receptividade muito boa. O distrito está atualmente com 

quatro negativos, mas estão recuperando e deve até o final do período fundar um Lions 

Clube. Devemos deixar para a próxima gestão associados que realmente irão continuar 

conosco e que precisamos renovar para poder continuarmos crescendo. O Distrito 

obteve o 5º. Lugar no Cartaz sobre a Paz, tendo a meta de conseguir chegar aos 50% 

de mulheres como associadas, além de outros importantes projetos de visibilidade da 

marca Lions no ano de seu centenário, no município de São Jerônimo, concluiu. Na 

ordem foi dada a palavra ao DG Carlos Enor Lindemann, do Distrito LD-2. Na vida, na 

luz e no amor pretendia levar um diferencial ao distrito, afirmou, mas hoje está com 

mais de 80 negativos, apesar de ter mais de 300 pessoas nas RCDs, e na convenção 

presentes mais de 500 pessoas. Constatou que os clubes estão perdendo associados e 



 

 

P
ág

in
a1

0
 

devemos trabalhar juntos para reverter esse quadro. O distrito recebeu mais de 75 mil 

dólares de LCIF para duas entidades, apesar de termos poucas doações para o 

programa Melvin Jones. Sua sugestão é termos uma troca de ideias entre os 

govenadores atuais e auxiliar os novos governadores para trazer novas ideias para 

reverter essas quedas. Finalmente afirmou que o trabalho árduo para conseguir as 

metas e a vontade de encará-las e que a amizade e alegria de estarmos juntos ilumini 

nosso caminho e que o amor permanece em cada um para buscarmos a alegria de 

estarmos juntos. A seguir foi dada a palavra ao Distrito LD-1, DG Neiva Scalco Genari, 

que apresentou o lema da gestão “Com ação e Objetividade” e agradeceu tudo de bom 

que recebeu na vida, mas que tirou também, e que seu encontro com o CL Raul, seu 

braço direito e esquerdo e sua integração no Lions Clube tem sua vida mais 

equacionada, tendo analisado bastante o que acontece nos clubes e tem no DGE Marco 

Tulio um vice-governador preocupado com o atingimento das metas, conseguindo 

manter o distrito dentro dos primeiros lugares no Brasil. Até 30 de setembro tinha 

visitado todos os clubes, principalmente nas reuniões administrativas. A busca por 

Núcleos de Lions Clubes foi adotada e a partir dos clubes havia muitos prometidos e 

devemos trazer jovens para os clubes. Há ainda um clube a ser fundado, organizado 

durante muito tempo e que vai ser iniciado com pelo menos 23 associados. 

Agradecendo a todos pela oportunidade. ENCERRAMENTO: - PCC Helso terminou suas 

atividades no dia de hoje e devolveu o colar símbolo da função ao Presidente Péricles 

que declinada com todos em uníssono, a oração pelo Brasil e com uma grande salva de 

palmas saudou o pavilhão Nacional e encerrou a Segunda Sessão Plenária da Terceira 

Reunião do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD. O Presidente solicitou a 

mim, Secretário do Distrito Múltiplo LD, CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo que 

redigisse a ata da mesma que vai assinada por mim e pelo Presidente CC João Péricles 

Goulart, em Foz do Iguaçu/PR aos dezessete dias de maio de 2.016. 
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